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KOKKUVÕTE
2016.a tuli Eesti majandus välja mitu aastat kestnud nõrgast välisnõudlusest, mis oli hoidnud
kaupade eksporti muutumatuna ning 2015.a isegi languses. Kaupade ekspordimaht kasvas
2016.a-l 2,6% ning sisenõudlus püsis tugevana. Esialgne majanduskasv jäi 2016.a-l
1,7%1juurde.
EASi klientide puhul saame käesolevas tegevusaruandes hinnata 2015.a majandusaasta
tulemusi 2014.a kliendiportfellis olnud ettevõtetel. Seega majandustulemused kajastavad veel
2015.a aasta seisu, kus Eesti majandus tervikuna vaevles välisnõudluse probleemide käes
olulisemate kaubandusparterite keeruliste aegade tõttu.
5-aastase kliendiportfelli puhul on EASi klientide kaupade ja teenuste eksport 8,2 mld eurot
moodustades 49% kogu Eesti ekspordist. EASi klientide lisandväärtus ja töötajate arv
moodustavad vastavalt 19% ja 16% kogu Eesti ettevõtete poolt loodavast lisandväärtusest ja
töötajate arvust.
Organisatsiooni eesmärgid ja mõned näited tegevustest nende saavutamiseks
Meie tegevuse peamine eesmärk on ühiskondliku heaolu kasv, lähtudes seejuures viiest
strateegilisest mõjueesmärgist:
 Eesti ettevõtete suurem ekspordivõimekus ja rahvusvahelistumine;
 Ettevõtete suurem tootearendus- ja tehnoloogiline võimekus;
 Rohkem jätkusuutlikke ja kiiresti kasvavaid ettevõtjaid;
 Suuremad turismitulud;
 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng.
Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk
Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. a-ks kahekümne
parima riigi hulka2. 2016-2017 on Eesti positsioon teist aastat järjest 30.
EASi eesmärgid aastatel 2014-2017
EASi klientide ekspordimaht3

Tulemused

3,5 miljardit eurot

4,5 miljardit eurot

EASi klientide loodud lisandväärtus3

2 miljardit eurot

1,1 miljardit eurot

EASi klientide teadus- ja
arendustegevuste kulutuste maht3

50 miljonit eurot

64,9 miljonit eurot

2000 uut töökohta ning
investeerinud 250 miljonit
eurot

2884 uut töökohta ja
investeerinud 322 miljonit
eurot

7,5 protsenti

5,6 protsenti

EASi abil Eestisse toodud
välisinvesteeringud on loonud4
Turistide ööbimised prioriteetsetelt4
sihtturgudelt kasvavad

Statistikaamet, I-IV kvartal, sesoonselt ja tööpäevade järgi korrigeeritud SKP aheldatud väärtus eelmise aasta
sama perioodi suhtes.
2 Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2016.
a 29. kohal.
3 Ühe aasta EASi kliendiportfelli tulemused, tulemused viitajaga lähtuvalt majandusaasta aruannete infost.
4 Tegemist on aastate lõikes kumulatiivsete näitajatega.
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Eesmärkide täitmise juures saame ekspordi, lisandväärtuse ning teadus- ja arendustegevuse
juures vaadata 2015. aasta tulemusi, kuna andmeid esitatakse viitajaga. 2015.a-t iseloomustas
ettevõtete jaoks ebakindel väliskeskkond ning tööjõukulude kasv, mis mõlemad on mõjunud
pärssivalt investeerimisjulgusele ning ärikasumi kasvule. EASi klientide ekspordimaht 2015.
aastal oli 4,5 miljardit ning lisandväärtus 1,1 miljardit eurot. Lisandväärtuse osas on eesmärgiks
seatud 2 miljardi euro mahuni veel pikk tee käia. Teadus- ja arendustegevuste puhul oli EASi
klientide kulutuste maht 64,9 miljonit eurot ja see ületas seatud eesmärgi (50 mln eurot).
Välisinvesteeringute ja prioriteetsete turgude turistide ööbimiste puhul saame anda hinnangu
2014-2016.a kumulatiivsetele tulemustele. Välisinvesteeringute abil loodud töökohtade arvu
ning välisinvesteeringute mahu eesmärgid oleme juba täitnud. Turistide ööbimiste osas tõi
2016.a rekordtulemus meid peale viimaste aastate vene ja soome turistide vähenemist jälle
seatud eesmärgile lähemale.
Organisatsioonilised muutused ja tegevused
2016.a olime peamiselt keskendunud uue struktuurivahendite perioodi meetmete avanemisele
ning avanenud meetmete rakendamisele. Esimesse poolaastasse jäid veel möödunud
rahastusperioodi sulgemistegevused. Teisel poolaastal võtsime ette sisemistele muutuste ellu
viimiseks EASi eesmärkide, tegevuste ja protsesside analüüsi ning arendamise väljakutsete
kuue töögrupi raames (pikemalt peatükis Organisatsiooni strateegilised arengueesmärgid ja
tegevused):
1. EASi väärtuspakkumine toetab Eesti ettevõtteid nende arengul
2. Kliendi teekond on lihtne ja arusaadav
3. Meie protsessid on ühetaolised, lihtsad ja omavahel seoses

4. Toetuste üksus pakub kliendile parimat valdkondlikku menetluskogemust
5. EASis töötavad kompetentsed ja pühendunud inimesed
6. Eesti avalikkus hindab EASi väärtust

EASi tegevuste kokkuvõte
Ettevõtluse ja ekspordi valdkonnas alustavatele ettevõtetele suunatud tegevuste raames leidis
aset järjekorras 10. hooaeg Ajujahil ja Ettevõtlusnädal ning jätkasime koolitustega.
Loomemajanduse valdkonnas olid töös mitmed toetusmeetmed ning väga populaarseks osutus
ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmise meede. Tegutsevate ettevõtete ja ekspordivaldkonna
toetusprogrammide rõhuasetus oli Arenguprogrammi käivitamisel ning koolituste osas
jätkasime 2015.a alustatud teemakoolituste pakkumist valmistades ette 2017.a käivituvaid
mahukaid koolitusprogramme. Ärivõimaluste loomisel oli peamiseks fookuseks ühisstendide
korraldamine rahvusvahelistel messidel ning jätkasime Aasia suuna ning sihtturgudel
eksportööride nõustamisega. Võrgustikest klastrite ja tehnoloogia arenduskeskuste tegevuste
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elluviimine jätkus ning toetusotsused tegime ka regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise
meetmes. Samuti jätkasime Kosmosevaldkonna tegevustega, kus Eestil täitus esimene täisaasta
ESA liikmena. Innovaatiliste riigihangete programmis alustasime esimeste tegvustega, milleks
olid peamiselt teavitustegevused.
Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevustele oli 2016. aasta eelnevast keerukam seoses
Eesti investeerimiskeskkonna konkurentsivõime langusega ning kõiki seatud eesmärke ei
õnnestunud saavutada (loodud töökohtade arv). Jätkuvalt keskendusime sektoritele, kus Eestil
on hea väärtuspakkumine: IKT; tööstussektor ning teenus- ja arenduskeskused. Aktiivne töö
jätkus Eesti kui atraktiivse investeeringute sihtkoha tutvustamisega mitmetes sihtriikides
äriseminaride, äridelegatsioonide, konverentsidel ning välisturgudel ettevõtete tugi
ekspordinõunike näol. Välisinvestorite jaoks olid atraktiivsed Eesti lahendused
tehnoloogiavaldkondades. Latitude 59 start-up konverents toimus üheksandat korda ning
kaaskorraldajana olime kaasatud Industry 4.0 tööstus- ja IT konverentsi. Work in Estonia äratas
huvi välisspetsialistides Eesti suhtes tuues kandideerima 5000 kandidaati. E-Estonia Showroom
võõrustas 545 delegatsiooni ning e-residentsuse taotluste arv kasvas kokku 15 000-ni.
Turismivaldkonnas oli 2016.a edukas. Eesti kui reisisihi tuntuse raames jätkasime
ebatraditsiooniliste turunduslahendustega. Turismiinfosüsteemi arendamise raames seatud
2020.a eesmärgile on viimaste aastate turundustegevuste tulemusel jõutud juba väga lähedale.
Turismitoode arendamise juhtimise programmi on kaasatud suurel arvul koostööpartnereid ning
samuti jätkusid turismiprojektide toetamise tegevused, kus viidi läbi pereturismi atraktsioonide
toetuse taotlusvoor, mille otsused tehakse 2017.a. Lisaks said 2016.a tehtud toetusotsused
suursündmuste, rahvusvaheliste kultuuri- ja spordiürituste ning rahvusvaheliste konverentside
toetuse taotlusvoorudes.
Regionaalarengu valdkonnas jäi 2016.a positiivsete otsuste maht alla püstitatud eesmärgile.
Üldjoontes on valdkonna meetmete elluviimine sujunud, kuid mõnes programmis on vooruliste
otsuste vastuvõtmine lükkunud 2017.a algusesse ning taotluste esitamistähtaegu on pikendatud.
Suuremahulisematest uutest toetustest avasime piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
meetme ning linnapiirkondade meetmed; lisaks käivitasime ettevõtjate elektriliitumise
pilootprogrammi, mille otsused teeme 2017.a.
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EASi tulemused 2016. aastal

2016-2017 aastaks seatud eesmärkide puhul on teenuste vahetumisega muutumas ka meie
kliendiportfell. Ekspordi ja müügitulu eesmärgid jäid saavutamata ning üldine Eesti ekspordi
langus mõjutas kliente oodatust tugevamalt. Oleme olukorda analüüsinud ning töötanud välja
peagi rakenduvad uued alused tulemusjuhtimises klientide käekäigu eesmärgistamiseks ja
mõõtmiseks. Varasemalt, 2017.a sügiseses tegevuskavas, seadsime klientidele kiiremat kasvu
eeldavad eesmärgid, kus võtsime arvesse 2016.a paranenud turuolukorda. Turismi tulemused
ilmestavad möödunud rekordtulemuse toonud turismi aastat.
EASi eesmärkide mõõdikud 2017. aastal
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miljonites eurodes

Joonis 1. 2014-2020 rahastamisperioodi SF meetmete eelarve, otsused ja abikõlblikud
väljamaksed
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2014-2020 rahastamisperioodi SF meetmete kogueelarvest 565,1 mln eurot olime seisuga
31.12.2016 teinud otsuseid 30,4% ehk 171,5 mln eurot (sh MKM 75,6 mln eurot, KuM 10,5
mln eurot ja RaM 85,4 mln eurot) ning abikõlblikke väljamakseid 5,0% ehk 28,4 mln eurot (sh
MKM 19,9 mln eurot, KuM 2,9 mln eurot ja RaM 5,6 mln eurot).
Joonis 2. 2014-2020
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2016. aastal lõpetasime tegevused 2007-2013 rahastamisperioodi SF meetmete rakendamisega.
Peamiselt tegelesime projektide aruandluse lõpetamise ja perioodi tehnilise sulgemisega.
Joonis 3. 2007-2013 rahastamisperioodi SF meetmete eelarve, otsused ja abikõlblikud
väljamaksed
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Praktiliselt kümneaastase perioodi jooksul tegime finantseerimisotsuseid ja viisime tegevusi
ellu 773,4 mln euro ulatuses (sh MKM 382,6 mln eurot ja RaM 390,8 mln eurot), see moodustas
99% meile meetmete rakendamiseks eraldatud kogueelarvest (779,8 mln eurot). Abikõlblikud
väljamaksed ulatusid 773,3 mln euroni (sh MKM 382,5 mln eurot ja RaM 390,8 mln eurot).
Rakendamata jäi 6,5 miljonit eurot (sh MKM 5,6 mln ja RaM 0,9 mln eurot).
Joonis 4. 2007-2013
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IARK – Inimressursi arendamise rakenduskava; MARK – Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava;
EARK – Elukeskkonna arendamise rakenduskava.
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RAHVUSVAHELISELT KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUS
Ettevõtluse ja ekspordi valdkond
Ettevõtluse ja ekspordisuunal on 2016.a lõpu seisuga leitud tulemusnäitajad järgmised:
Ekspordi müügitulu muutus6: -2,5% (eesmärk +2,3%)
Kliendiportfelli ettevõtete eksport: 8,2 mld € (eesmärk 7,8 mld €)
Lisandväärtuse muutus töötaja kohta: +3,3% (eesmärk +4,1%)
Kasvuettevõtete osakaal toetatud alustavatest ettevõtetest: 22% (eesmärk 28%)
EASi teenuseid tarbinud võtmeklientide osakaal ettevõtlusklientidest: 21% (eesmärk 30%)
Müügitulu kolm aastat pärast asutamist: 154 019€ (eesmärk 240 000€)

Samal ajal kui EAS klientide eksport langes -2,5%, vähenes Eesti ettevõtete eksport tervikuna
-0,7%. Lisandväärtus seevastu vähenes Eestis -0,9%, aga EASi klientidel kasvas +3,3%.
Analüüsisime veel ekspordi ja lisandväärtuse dünaamikat ka erinevates EASi kliendigruppides.
Näiteks kliendihalduriga võtmeklientidel olid vastavad muutused +1,9% ja +10,1%. Edaspidi
hakkame eesmärgistama ja mõõtma neid Eesti ettevõtteid, kellele olema saanud olla suuremal
määral toeks ja abiks.
Alustavatele ettevõtetele suunatud tegevused ja ettevõtlusteadlikkus
Alustavatele ettevõtjatele suunatud tegevuste hulka kuulub ettevõtlusteadlikkuse
kasvatamine laiemalt. Jätkame mitme aasta eest võetud suunda, kus ettevõtlusteadlikkuse
kasvatamisele pöörame vähem tähelepanu ning tegeleme pigem konkreetsemalt ettevõtete
kasvule suunatud tegevustega.
Ettevõtlusteadlikkuse tegevuste raames toimus Eestis järjekordne Ettevõtlusnädal. Sündmusi
korraldati nii linnades kui maakondades: Tartu, Pärnu, Narva, Võru, Viljandi, Rapla, Valga,
Hiiu, Jõgeva, Saare. Kokku viidi läbi 213 erinevat sündmust ja osales 9972 inimest. EASi poolt
tellisime kogu kampaania läbiviimise ehk koordineerisime ettevõtlusnädala meediapindade
tellimise, reklaamitööd ja suhtekorraldustegevused. Iga piirkond korraldas ja vastutas oma
sündmuse sisu ja kvaliteetse läbiviimise eest.
Viisime nädala raames läbi EASi klientidele suunatud Liftiga Tulevikku konverentsi, kus
seekord said sõna nii Ettevõtlusauhinna nominendid ja võitjad kui ka maailmakuulus Magnus
Scheving, kes vallutas maailma oma telesarjaga LazyTown. Ettevõtlusnädala tippsündmuseks
peame jätkuvalt EASi poolt Ettevõtlusauhinna galat, mille raames tunnustame silmapaistvaid
ettevõtjaid. Auhinnale kandideeris seekord peaaegu 100 ettevõtet. Peaauhinna pälvis sel aastal
aasta eksportööri auhinna saanud Hekotek AS. Aasta uuendajaks valiti Estonian Cell AS, aasta
piikonna ettevõtteks Eastmen Specialities OÜ. Parimaks aasta välisinvestoriks auhinnati Kohila
Vineer OÜ ning üle aasta valitava aasta disainirakendaja tiitli pälvis Proekspert OÜ. Võitjate
valikud olid seekord väga keerulised, mis viitab ka konkursi sisulisele arengule. Auhinnagala
läbiviimisest tehti otseülekanne ETV-s.
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Muutused on leitud sarnaselt EASi tulemusjuhtimise süsteemis kasutatud metoodikale.
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Ettevõtlusega alustamist toetav ja uusi äriideid otsiv konkurss Ajujaht alustas 2016.a oma 10.
hooaega. Juubeliaasta tulemused selguvad alles 2017.a maikuus, kuid Ajujahi
inspiratsiooniüritustel ning äriideede genereerimise workshop´del osales kokku 2717 inimest.
Esitatud rohkem kui 300 äriideest valiti esimeses voorus välja 100 parimat, kes said võimaluse
pitchida oma ideed žürii ees. Neist omakorda 30 valiti välja Ajujahi arenguprogrammi, kellest
parim selgub maikuu finaalis.
Ajujahi 9.hooaeg lõppes 2016.a maikuus finaaliga, mis toimus ETV otse-eetris. Ajujahi
arenguprogrammis osales 30 meeskonda ning kokku vändati 8 telesaadet. Aasta võitjaks valiti
Sprayprinter, mis tänaseks on tuule tiibadesse saanud peamiselt USA turul ning kogub kiirelt
tuntust. Ajujahi heaks praktikaks peame järjest enam konkursi sidumist teiste
ettevõtluskonkurssidega ja organisatsioonidega, mis alustavate ettevõtjate ning startup-ga
tegelevad. See on muutnud Ajujahil osalevad meeskonnad tugevamateks ning äriideed
konkurentsivõimelisemateks.
2016.a jätkasime juba varasemalt väljakujunenud projektikonkursside vooru, mis on
suunatud erialaliitudele ja organisatsioonidele, kes ettevõtteid esindavad ja koondavad.
Projektikonkursside eesmärgiks on toetada erialaliite uute toodete ja teenuste väljatöötamisel,
mida nad oma liikmetele pakkuda saaksid. 2016.a viisime läbi 2 vooru, millest kevadine voor
keskendus ekspordi arendamise teenustele ning sügisene voor e-tööstuse lahendustele.
Kevadisesse ekspordi vooru laekus 15 huvitavat projekti, millest ellu viiakse 5.
Sügisesse e-tööstuse vooru laekus oluliselt vähem projekte, kokku 4, mis viitab ka teema
spetsiifilisusele. Sügisesest voorust viiakse ellu kokku 3 projekti. Projektid veel lõppenud ei
ole, kuid ootame edukaid tulemusi.
Alustavatele ettevõtjatele suunatud tegevustest jätkusid baaskoolitused üle Eesti (kokku 31
koolitust), kus osales 588 alustavat ja potentsiaalset ettevõtjat. Koolituste tagasiside on jätkuvalt
väga kõrge ning uue arendusena oleme läbi rääkinud Töötukassaga, et baaskoolitusi nii
töötutele
kui
ka
potentsiaalsetele
ettevõtjatele
tulevikus
ühendada.
Jätkuvalt toimus alustavate ettevõtjate nõustamine maakondlikes arenduskeskustes (MAK),
kus abi ja nõu sai kokku üle 6000 kliendi. MAKid pakkusid lisaks nõustamistoele ka
mentorklubis osalemise võimalusi.
Parandamaks MAK-des elluviidavat ettevõtjate nõustamise kvaliteeti, alustasime EASis uuesti
konsultantidele suunatud arenguprogrammi, mis hõlmab endas mitme kuu pikkust koolitus- ja
praktikaprogrammi konsultandi nõustamisoskuste lihvimiseks.
EASi poolt algatasime uuesti alustavatele ettevõtjatele suunatult ärimentorprogrammi, mida
hanke raames oluliselt täiendasime. Ärimentorprogramm on EASi üks vanemaid
koolitusprogramme, mis läbi aegade on saanud kõige positiivsemaid tulemusi. Osalema
oodatakse kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtjaid, kelle tegevuse elluviimist toetab personaalne
mentor. Suurendasime oluliselt programmi mahtu, võttes sügisel vastu 50 uut mentiid ning 50
mentorit. Mentoritest on peaaegu pooled eelmistest hooaegadest (22 mentorit) ning ülejäänud
uued. Hea tagasiside programmile oli nii mentorite kui ka mentiide suur konkurss programmi
pääsemiseks. Programmi esimese aasta tulemusi saab näha 2017.a sügisel.
Starditoetus ning innovatsiooni – ja arendusosakud olid jätkuvalt klientide seas
populaarsed. Starditoetuse raames esitati 2016.a 189 taotlust, tehti 104 rahuldamise otsust.
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Rahuldamise otsuseid on tehtud kokku summas 1,5 mln eurot. 2016.a muudeti koostöös
ministeeriumiga starditoetuse määrust. Kõik taotlejad peavad eelnevalt läbima eelnõustamise
protsessi maakondlikes arenduskeskustes (edaspidi MAK) ning kuna Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuses olid eelhinnangute andmisele järjekorrad pikad, siis lisati määrusesse
võimalus, et eelhinnanguid annavad ka Tallinna Ettevõtlusameti infopunkti töötajad, kes on
kogenud ettevõtlusnõustajad ja on osalenud starditoetust puudutavatel koolitustel juba
varasemalt. MAKidele korraldati starditoetuse teemal kolm koolitust.
Loomemajanduse valdkonna peamine fookus on jätkuvalt toetusmeetmetel.
Loomemajanduse valdkonna ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmise meede on olnud väga
populaarne, mistõttu jääb 2017.a otsustada väheste eksporditoetuste üle, kuivõrd meetme
eelarve on otsakorral. Aastaga rahuldati 78 taotlust (kokku esitati 120), summas 6,88 mln eurot.
Kahjuks ei lähe sama positiivselt loomemajanduse koostööprojektide toetusmeetmel, kuhu
laekus 2016.a vaid 2 taotlust. Aasta jooksul oleme läbi rääkinud Kultuuriministeeriumiga ning
jõudnud kokkuleppele, et meetme eelarvet on mõistlik vähendada, kui ei teki kokkulepet
meetme tingimuste muutmiseks.
2016.a suursündmuseks loomemajanduse valdkonnas peame loomemajanduse taristu ja
tehnoloogia arendamise taotlusvooru läbiviimist, mis toimus esmakordselt ja mille eelarveks
oli 4 mln eurot. Rahastuse sai kokku 9 projekti maksimaalselt summas kuni 1 mln eurot.
Projektidest oli esindatud nii moe, disaini, filmi, kaasaegse kunsti kui ka muusika valdkonnad.
Toetusmeetmete raames jätkusid loomemajanduse inkubatsiooni ja arenduskeskuste projektid.
Projektid nendes voorudes lõpevad 2017.a kevadel ja suvel.
Lisaks erinevatele toetusmeetmetele algatasime uuesti Disainibuldooseri koolitusprogrammi ja
viisime läbi 4 õppereisi, kus osales kokku 36 loomemajanduse ettevõtjat. Neist olulisem oli
Eesti Disaini Päevade korraldamine Washingtonis, mille raames Eesti moe- ja tootedisainerid
tutvustasid end USA turul.
Programmi raames toetati kokku 7 ürituse toimumist Eestis, mis kõik olid väga erineva
fookusega. Näiteks Loomehäkk, mis toimub kaks korda aastas ning mille eesmärk on arendada
48 h jooksul uusi ideid erinevate loomemajanduse valdkondade sidumiseks digitaalsete
valdkondadega. Eestit külastas maailmakuulus Taani disainer Tobias Jacobsen, kes kohtus
erinevate ettevõtetega eesmärgiga reaalset tootearenduse koostööd alustada. Toimusid
suuremad konverentsid nagu MELT, mis tõi kokku loomemajanduse ja teiste valdkondade
esindajad, et soodustada nende omavahelist koostööd ja suurendada loomemajanduse
valdkonna ettevõtete sisendi andmist tööstus- ja IT ettevõtetesse.
Toetasime kultuuri digitaliseerimise rahvusvahelise konverentsi läbiviimist ning PÖFFi raames
toimunud visioonikonverentsi, mille peateemaks oli kuidas liita kokku looming, tehnoloogia ja
investeeringud.
Loomemajanduse valdkonnas uudse tegevusena viisime novembri lõpus läbi projektikonkursi
loomemajanduse erialaliitude ja ettevõtjate esindusorganisatsioonidele, mille tulemused
selguvad 2017.a I poolaastal.
Samuti algatasime uuringu, mille raames uurime loomemajanduse 4 valdkonna
(audiovisuaaltootmine, kirjandus, kujutav kunst, muusika) rahvusvahelistumise strateegiaid
ning nende strateegiate mõju antud valdkondade tuntuse ja maine kujunemisele väljaspool
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Eestit nii professionaalide kui ka asjatundliku kultuuripubliku seas. Uuringu tulemused
selguvad 2017. a sügisel.
Aus Disain’i rahvusvaheline koostöö
Loomemajanduse eksporditoetust kahel korral saanud ettevõte Aus Disain OÜ, mille taga
peitub Reet Ausi rõivabränd, sai maineka rahvusvahelise konkursi The Circulation finalistiks
ning võitja kuulutatakse välja Maailma Majandusfoorumil Davosis.
Konkursi raames on tegemist Maailma
Majandusfoorumi ja Noorte Liidrite Foorumi
algatusega, mille raames tunnustatakse isikuid ja
organisatsioone, kes on andnud märkimisväärse
panuse ringmajanduse arendamiseks era- ja
avalikus sektoris ning kodanikuühiskonnas. Aus
Disain on tarkvaral põhinev tootmis- ja
sertifitseerimissüsteem, mis aitab vähendada
moetööstuses tekkinud kangajääke. Seega aitab Eesti ettevõte muuta globaliseerunud
rõivatööstuse masstootmist säästlikumaks. Uus tarkvara rõivatööstuses aitab vähendada 52%
ulatuses kangajääke, millest annaks teha keskmiselt 10% rohkem valmisrõivaid. Seejuures on
tekstiilitööstu üks suurema keskkonnamõjuga tööstusharusid. Tänu EASi toetuse raames
elluviidud projektile on loodud alus koostööks kolme rahvusvahelise brändiga nagu Patagonia,
PVH ja C&A ning läbirääkimised käivad Esprit´ning Bestselleri brändidega. Uued tootjad on
lisandunud Indiast ja Sri Lankalt.
Tegutsevate ettevõtete ja ekspordi valdkond
Tegevused jagunesid peamiselt nelja valdkonda, milleks oli koolitused, nõustamine,
ärivõimalused ja toetused.
Toetusprogrammide osas oli rõhuasetus Arenguprogrammi käivitamisel, mis seob endas
kliendihalduse kaudu nii diagnostika, nõustamise, erinevad teenused kui ka toetused, luues
sellega head eeldused tugevaks arenguhüppeks programmi sihtrühma ettevõtete seas.
Eesmärgiks on aidata ettevõtetel välja töötada ambitsioonikaid arengu- ja kasvuplaane ning
toetada nende realiseerimist.
2017.a alguseks on Arenguprogrammi vastu huvi tundnud 260 ettevõtet, sealjuures
arenguplaani väljatöötamise etapis 63 ettevõtet ja elluviimise etapis 32 ettevõtet ning
kaardistamise ja programmiga liitumise etappides täiendavalt 43 ettevõtet.
Olulist lisandväärtus lõi ettevõtete sõnul programmi raames pakutav diagnostikateenus ja
mentori kasutamise võimalus. Kokku kasutati 2016.a jooksul diagnostikateenust 65 korral ja
kaasati mentorit 30 ettevõtte poolt. Diagnostika ning mentori tagasiside ettevõtete poolt on
olnud positiivne:


Diagnostika puhul on hea, et väline inimene tuleb ja juhib tähelepanu võimalikele
kitsaskohtadele - vahel me teame, mõnikord ei tea, aga lisastiimul kitsaskohtadega
tegelemiseks tuleb igatahes. Välise eksperdi abil on ilmselt keerulisem päris ulmelisi asju
kokku kirjutada ning teiselt poolt on ka EASil kindlam ettevõtet toetada. Meie jaoks oli
eksperdiga veedetud aeg väga sisukas ja aitas meid palju.
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Kuna meil on võrdusmoment, siis uus lähenemine on oluliselt mõistlikum ja läbipaistvam
koostöövorm. Eriti projektile eelnenud Diagnostika ja EAS poolne personaalne lähenemine.
Meil oli mõlemaga väga positiivne kogemus. Oluliselt on lihtsustunud ka raporteerimine
tänu iseteenindusportaali võimalustele.
 Diagnostika on äärmiselt kasulik, annab võimaluse ettevõtet n.ö. väljastpoolt vaadata,
jäime väga rahule. Mentorlusega on nii ja naa, ilmselt suurte ja keerulisemate projektidega
on mentori olemasolu vajalik ja aitab projekti joone peal hoida, väiksemate puhul kui
ettevõtte esindaja korralikult süveneb, siis piisab EASi kontaktisikust küsimuste
lahendamiseks.
Innovatsiooniosaku ja arendusosaku toetusmeetmetel oli esimene täisaasta avatud taotlemiseks.
2016.a esitati 227 innovatsiooniosaku taotlust ning 125 arendusosaku taotlust. Selle aja jooksul
rahuldati 176 innovatsiooniosaku taotlust summas 672 tuhat eurot ja arendusosaku 79 taotlust
summas 1,4 mln eurot. Murekohaks on mõningates valdkondades kutseliste inseneride nappus,
mis piirab taotleja jaoks võimalike teenuseosutajate valikut.


Koolituste osas valmistasime uute tegevustena ette 2017.a käivitatavad mahukad
koolitusprogrammid, milleks on Ekspordijuhtide rahvusvaheline täiendõppe programm,
Strateegiapraktikum ja Tootearenduse meistriklass. Lähtusime seejuures vajadusest saavutada
sünergia 2016.a algul käivitunud Arenguplaani programmiga. Pakkusime klientidele võimalust
osaleda väikeettevõtjate arenguprogrammis ning ärimudeli praktikumis, millest viimane
koondas endas nii ärimudeli kui ka strateegia mooduleid, kuid 2017.a muutub kaheks eraldi
seisvaks arenguprogrammiks.
Edukalt viidi 2016.a kevadeks lõpule 2015.a sügisel käivitatud ekspordi valdkonna koolituste
programm. Kokku toimus 2016.a jooksul 38 koolitust, millest võttis osa 468 ettevõtet.
Ettevõtete tagasiside oli kõrge. Enim tunti huvi infotehnoloogia võimaluste kasutamise vastu
ekspordi müügi ja turunduse tegevuste edendamisel. Eksportööridele suunatud koolituste pakett
läbis 2016.a lõpuks põhjaliku uuenduskuuri.
Arendasime edasi eksportööridele suunatud nõustamisteenuseid. Lisaks Hiina turu
nõustamisteenustele valmistasime ette sarnase teenuste komplekti ka Jaapani turust huvitatud
ettevõtetele. Info Jaapani turu kohta koos olulisemate abimaterjalidega on süstematiseeritud ja
kättesaadav EAS-i kodulehel.
Kõige suurema mahuga nõustamisteenus 2016.a oli Arenguprogrammi raames ettevõtetele
pakutav diagnostikateenus ja mentori kasutamise võimalus. Ettevõtete huvi teenust kasutada oli
arvestatav ja ettevõtete tagasiside teenuse kasutamise osas kõrge. Nii diagnostika kui
mentorteenus on ettevõtetele kättesaadavjätkuvalt ka 2017.a jooksul.
Ärivõimaluste loomisel olid peamisteks teenusteks Eesti ettevõtetele ühisstendide
korraldamine rahvusvahelistel messidel, välisturgudele pürgivatele ettevõtetele kontaktreiside
korraldamine ja EAS-i ekspordinõunike poolt osutatav ekspordipartneri otsingu teenus
välisturgudel.
2016.a korraldati 13 Eesti ettevõtete ühisstendi, kus osales kokku 121 ettevõtet. Ettevõtted
näitavad üles kasvavat huvi just Eestist kaugemate turgude vastu, nagu Jaapan, Hiina, Araabia
Ühendemiraadid jne. Nii oli ka EAS-i poolt korraldavate ühisstendide hulgas mitmeid
väljapanekuid uutel ja ka väljaspool Euroopa Liitu (EL) toimuvatel messidel. Teise olulise ja
positiivse muudatusena saab ära märkida erialaliitude kasvava initsiatiivi ettevõtete
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omavahelise koostöö korraldamisel ühisstendiga rahvusvahelisetel messidel osalemiseks.
Headeks näideteks on Kaitsetööstuse Liit, Toiduainetööstuse liit, Masinatööstuse liit.
Lisaks ühisstendidele viidi läbi mitmeid messikülastuste projekte koostöös erinevate sektorite
ettevõtetega. Messikülastuste projektide eesmärk on motiveerida Eesti väike- ja keskmise
suurusega ettevõtteid senisest rohkem panustama tootearendusele, pakkudes neile võimalust
end kurssi viia uute tehnoloogiate ja uute turgudega.
EAS-i poolt ellu kutsutud kontaktreiside eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele võimalust saada
esmane tagasiside välisturult läbi personaalsete kohtumiste potentsiaalsete ärikontaktide enne
suuremate investeeringute tegemist välisturule minekul. Kokku korraldati kuus kontaktreisi,
sealhulgas ka Jaapanisse ja Hiina. Ettevõtete tagasiside teenusele oli kõrge.
Smart City Expo
EAS osales teist korda koos 11 ettevõttega Smart City Expol, 15-17. novembril 2016
Barcelonas. Osalesid Teleport Technologies OÜ, Reach-U AS, Cleveron AS, OÜ Bamboo
Group, Ridango AS, Mobi Lab OÜ, Cityntel OÜ, Click & Grow OÜ, Barking OÜ, Jiffi OÜ ja
CoModule OÜ.
Targa linna klaster ja linnade
esindajad
oli
kaasatud.
Ettevõtete sõnul saadi üle
ootuste rohkem kliente ja
meediakontakte nii messilt kui ka
seotud
üritustelt.
Enamus
ettevõtteid on hetkel uute
projektidega
läbirääkimiste
faasis, algatusi tuli Dubaist,
Hiinast, Austriast, Malaisiast,
Brasiiliast ja mujalt maailmast. Paar ettevõtet said reaalseid müügitehinguid otse messil. Meie
stend sai väga suurt tähelepanu, võtmesõnadeks väga atraktiivne disain ja interaktiivsed
tootenäidised, millest levisid sõnumid üle messi. Pilku püüdsid 5 meetri kõrgune Pack Robot,
transpordisüsteemi ja elektrisõidukite lahendused ja Click&Grow seinafarm taimedega. Eesti
ettevõtted pääsesid ka parimate hulgas esinema kongressile 3 ettekandega ja Pitching
võistlusele, kus CoModule jõudis 5 finalisti hulka.
Koostöövõrkude ja kosmose valdkonna tegevused
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meetme raames avasime EL 2014-2020
perioodi taotlusvooru tegutsevatele kompetentsikeskustele eesmärgiga suurendada nendes
piirkondades tegutsevate ettevõtete võimekust. Selle taotlusvooru tulemusena toetasime
olemasolevast kuuest keskusest viit: PlantValor kompetentsikeskus, Põlevkivi
Kompetentsikeskus, Tsenter Kompetentsikeskus ja Väikelaevaehituse kompetentsikeskus,
Tervisedenduse ja rehabilitatiooni kompetentsikeskus kogusummas 3,5 mln eurot. Samaaegselt
töötasime välja taotlusvooru planeeritavate uute kompetentsikeskuste ideekavandite jaoks.
Tähtaegselt esitati 8 ideekavandit, mis aga ei leidnud komisjoni poolt toetust, kuna neis puudus
regionaalne ehk kohapeal olemasolev teadus-arendus kompetents, millele tuginedes keskus
rajada.
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Klastrite arendamise meetmes jätkasime EASi klastrite arendamise programmi EL-i 20142020 tegevuste ellu viimist. Lisaks juba toetatud 10 klastrile viisime 2016 aastal läbi teise
taotlusvooru, mille tulemusena toetasime veel 2 klastriprojekti: Tuuletehnoloogia klaster ja
Medicine Estonia klastri rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine kogusummas 1,7 mln
eurot.
Augustis toimus 2015.a-l toetatud 10 klastriprojekti hindamine. Klastrite jaoks oli tegemist
esmakordse üritusega, kus lisaks hindamiskomisjoni liikmetele osales ka välisekspert, kes
defineeris edasised rahastaja poolsed ootused klastritele.
2016.a oktoobris toimus klastrijuhtidele rahvusvaheliste partnerite leidmiseks ja kontaktide
loomiseks rahvusvahelise treeneri poolt läbi viidud koolituse „Esinemisoskuse treenimine
rahvusvahelistele turgudele sisenemiseks“ I osa.
Tehnoloogia Arenduskeskuste toetamise meetmes toimub projekti tegevuste elluviimine.
Meetme raames jälgime kuue 2015.a toetusotsuse saanud TAKi käekäiku ning toetame neid
projektide elluviimisel. 2016.a-l viidi sisse ja käivitati TAKide monitoorimissüsteem, mille
raames toimusid esimest tegevusperioodi kokkuvõtvad paneelid 2016.a detsemberis.
Eesmärgiks on kujundada perioodi lõpuks TAKidest rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised
organisatsioonid, mis ei sõltu riiklikust rahastamisest.
Perioodi edulood:






Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS sai valmis uue toote, milleks on uudne ja
ainulaadne geenitest naise viljaka ea hindamiseks. On alustatud tegevusi tootega
rahvusvahelisele turule sisenemiseks
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse (TerviseTAK) uudne meetod GlobinLock® pälvis
Rootsi Äriauhindade konkursil 2016.a tehnoloogilise innovatsiooni auhinna. Uudne
geenitehnoloogia meetod võimaldab analüüsida vereproove senisest 30 korda odavamalt ja
10 korda kiiremini, kui praegused turul olevad meetodid.
GlobinLock® meetod on välja arendatud Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse,
Karolinska Instituudi (Rootsi) ja Tartu Ülikooli teadlaste koostöös.
7.detsembril 2016.a kinnitas Euroopa Komisjon määrusega 2016/2150 Tervisliku Piima
Biotehnoloogiate Arenduskeskuse AS poolt väljatöötatud söödalisandite bakteri
Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 ametlikult EL söödalisandite nimekirja.

Kosmosevaldkonnas toetasime nõu ja jõuga Eesti ettevõtteid ja TA asutusi koostööks Euroopa
Kosmoseagentuuriga (ESA). Aasta 2016 oli Eestile esimene täisaasta ESA liikmena. Eesti
panus ESA eelarvesse oli 2,5 miljonit eurot.
2016.a-l said Eesti ettevõtted ja teadusasutused ESA-lt kokku 10 tellimust. Projektid jagunesid
võrdselt ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Märkimist väärt on ka asjaolu, et saadud tellimuste
seas on lisaks tarkvaraarendusele ka kosmoseaparatuuri arendustöid. See näitab, et Eesti
tehnoloogiasektor on mitmekülgne ja täidab kosmosetööstusele esitatavad nõuded.
ESA toimimise alusprintsiip on nn tööstuslik tagastus (industrial return). Igal liikmesriigil on
õigus saada tellimusi vähemalt ESA eelarvesse panustatud raha ulatuses. ESA poolt värskelt
avaldatud statistika kohaselt on Eesti senine tagastuskoefitsient 1,09. See tähendab, et Eesti
ettevõtted ja teadusasutused on riigi poolt ESA-sse investeeritud raha 109% ulatuses Eestisse
tagasi toonud.
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Meie hea tulemuse taga eeskätt Eestist esitatud projektide professionaalsus ja kõrge kvaliteet,
mida on ka ESA eksperdid tunnustanud. Samuti on EASi juures tegutseval Eesti
Kosmosebürool olnud täita oma roll, pakkudes nõu, koolitusi, kontakte ja õppereise Eesti
kosmosekogukonnale.
BSR Stars koostöövõrgustik on Läänemere piirkonna strateegia elluviimise lipulaeva ülesanne
on ellu viia innovatsioonipoliitika strateegilisi eesmärke Balti mere äärsetes riikides. 2016. a-l
osalesime BSR Stars koostöövõrgustiku tegevustes. Samuti osalesime kahe Interregi projekti
arendusprotsessis.
Horisont 2020 on Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni toetamise raamprogramm, kus
vahendame eeskätt väikestele- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud alamprogrammiga,
mis on oluline täiendus innovatsiooni ja tootearenduse toetamisel. Üle-euroopaline konkurents
selles programmis on väga suur ja edukuse määr suhteliselt madal (3-8%). 2016. a-l tehti
rahastamise otsused kokku 10-le taotlusvoorule. Programmi faas 1-te esitati viies voorus Eestist
kokku 125 taotlust, millest rahastati 9, summas 450 tuhat eurot. Programmi faas 2-te esitati
Eestist viies voorus kokku 100 taotlust, millest rahastati kolm (Icosagen Cell Factory Ltd. – 1,1
milj. eurot, Skeleton Technologies – 2,5 milj. eurot ja Advanced Sports Installations Europe
AS – 1,6 milj. eurot). Seega kokku tuli aastal 2016 Eestisse täiendavat VKE-dele teadusarendustegevuse investeeringutena 5,7 milj. eurot.
Innovaatiliste riigihangete programmis oli 2016 esimene täistegevusaasta. Võime nentida, et
teadlikkuse tõstmise tegevused on olnud mõjusad ning täitnud oma eesmärgi suurendada nii
laiema üldsuse kui sihtgrupi teadmisi innohangete kui riigihangete tulevikusuuna kohta.
Toimus väga edukas avaüritus kogu programmile – rahvusvaheline konverents „Edukas hangib
nutikalt“ millest võttis osa 220 inimest. Viisime läbi toetuste pilootvooru, kus seitsmest esitatud
taotlusest sai rahastust kolm, kogusummas 665 000 eurot. Teadmiste, oskuste ja pädevuste
arendamisel peame keskenduma nendele valdkondadele, mis lähtuvad praktilisest vajadusest
ning kus sihtgrupil on suurimad puudujäägid. Esimesed käega katsutavad tulemused ilmnevad
EASi poolt toetatud projektides 2017.a jooksul.
Vibroakustiline teraapia

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus TERE töötas välja vibroakustilise
seadeldise uudse disainilahenduse − töötava prototüübi, millega on võimalik läbi viia
vibroakustilist teraapiat.
Prototüübi autorid on Arvo Pärenson,
Taavet Pärenson ja Raivo Hein. TERE
KK poolt välja töötatud seadeldisel on
võrreldes analoogsete olemasolevate
toodetega uudne ja ergonoomiline
asend, mis on mugav kasutajale ja
protseduuride läbiviijale. See on
mobiilne, kergelt hooldatav ja
esteetiliselt
sobiv
erinevatesse
keskkondadesse. 2015.a osales TERE
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KK vibroakustilise seadeldisega Ameerika Tööstusdisainerite Ühingu (IDSA) korraldatud
rahvusvahelisel konkursil meditsiinitoodete kategoorias, kus pälvis IDSA tunnustuse uudse
disainilahenduse eest. 2016.a taotleti intellektuaalomandi kaitset (tööstusdisainilahendusele).
Sama aasta juunis sõlmis TERE KK ettevõttega OÜ SMARTdo litsentsilepingu vibroakustilise
seadeldise tootmise ja turustamise eesmärgil. 2016.a valiti ettevõte SMARTdo vibroakustilise
seadeldisega CB Health Access rahvusvahelisse projekti, mis toetab ettevõtte sisenemist
vibroakustilise seadeldisega India turule.

Välisinvesteeringud ja tegevused välisturgudel
Rahvusvahelistumise ja ettevõtluse suunal on möödunud aasta lõpu seisuga leitud tulemusnäitajad
järgmised:
Personaalselt teenindatud välisinvestorite otseste välisinvesteeringute maht: 102 miljonit eurot
(eesmärk 100 miljonit eurot)
Personaalselt teenindatud välisinvestorite otseste välisinvesteeringute arv: 35 (eesmärk 30)
Välisinvesteeringute tulemusel loodud töökohad: 721 (eesmärk 1000)

Tegevused välisinvesteeringute kaasamise suunal
Välisinvesteeringute valdkonnale oli 2016.a raskem, kui varasemad ning kõiki seatud eesmärke
ei täidetud. Peamiseks põhjuseks Eesti investeerimiskeskkonna konkurentsivõime langus.
Kõige suuremaks väljakutseks välisinvesteeringute meelitamisel on Eestis tööjõu
kättesaadavus. Nii tippspetsialistide kui ka oskustööliste hulgast on üha raskem leida piisavalt
hulka inimesi, et uue tootmis- või arendusüksuse loomist alustada. Seetõttu hindame
objektiivselt ka võimalusi, millega peame lähiaastatel välisinvesteeringute meelitamisel
arvestama.
Jätkuvalt keskendusime sektoritele, kus Eestil on hea väärtuspakkumine: IKT; tööstussektor
ning teenus- ja arenduskeskused. Jätkasime Eesti kui atraktiivse investeeringute sihtkoha
tutvustamisega mitmetes sihtriikides äriseminaridel, äridelegatsioonide korraldamise ning ka
messidel ja konverentsidel Eestit tutvustava stendiga väljas olemise läbi. Juba üheksandat korda
korraldasime Latitude 59 start-up konverentsi ning samuti olime kaaskorraldaja Industry 4.0
tööstus- ja IT konverentsi korraldusel. Mõlemast konverentsist on kasvanud väga hea platvorm
Eestis välja töötanud digitaalsete lahenduste tutvustamiseks.
Jätkuvalt on välisinvestorite jaoks atraktiivsed Eesti lahendused tehnoloogiavaldkondades.
Lisaks IKT ettevõtetele on üha rohkem tehnoloogia lahendusi Eestist otsimas rahvusvahelised
tööstuskontsernid. Arendus- ja teenuskeskuse Eestisse rajamiseks on meil alates 2016.a
algusest võimalik kasutada ka Teenus-ja arenduskeskuste toetusmeedet. Selle meetme abiga
avati 2016.a ABB Global HUB ja Arvato Financial Solutions üksused ning mõlemad jätkavad
hoogsat laienemist ka 2017. a-l. Kindlasti on märgilise tähtsusega ka USA farmaatsiakompanii
Teligent labori avamine Tehnopoli Teaduspargis. Näeme, et ka mitmed 2016.a investeeringu
tegemist kinnitanud tööstusettevõtted nagu Metsä Wood ja Bravo Healtcare, alustavad peatselt
tootmisüksuste rajamisega.
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2016.a-l toimus intensiivne töö suurinvestori toetusmeetme väljatöötamiseks. Toetuse
eesmärk on meelitada Eestisse uusi, kõrget lisandväärtust loovaid investeeringuid töötleva
tööstuse sektorisse. Kaasnevaks eesmärgiks on tuua investeeringuid väljapoole Tallinna
linnapiirkonda tagamaks tasakaalustatumat regioonide arengut ning soodustada investeeringuid
nutika spetsialiseerumise kasvualadesse. Rahastamiseelarve on 3 mln eurot. Toetusmeede avati
taotluste vastuvõtuks 2017.a. jaanuaris.
ABB Global HUB
Tööstuskontsern ABB avas 2016. aasta sügisel Tallinnas regionaalse äriteeninduskeskuse,
kuhu luuakse lähiaastatel enam kui 400 uut töökohta. Keskuse töötajad teenindavad ettevõtte
Põhja-Euroopa kliente ning kontserni äriüksuseid üle kogu maailma.
ABB Tallinna regionaalne äriteeninduskeskus on üks kuuest keskusest, mida ABB on üle
maailma rajanud või rajamas. Äriteeninduskeskuse eesmärk on muuta ettevõtte töö tõhusamaks
ja tulusamaks, koondades ning standardiseerides tugiteenuseid, mida varem osutati 68 riigis
eraldi. Keskus pakub tuge ABB finants-, personali- ja tarneahelavaldkonna tegevustele.
Eestisse keskuse rajamise kasuks rääkis ABB esindajate kinnitusel soodne ärikeskkond,
stabiilne taristu ja andekad inimesed. Koos 400 uue töökohaga annab ABB Eestis tööd 1600
inimesele.
Innovatiivse ja suurepärase ärikliimaga riigi turundamise raames korraldasime koos
partneritega Eestis 4 sündmust: Latitude59 (osalejaid üle 1500), ICT Week (osalejaid eri
sündmustel üle 3000), Industry 4.0 (osalejaid 200) ja Estonian Friends International Meeting
koos EASi seminariga (osalejaid 200). Esindasime Eestit stendiga, kus tutvustasime nii Eesti
ärikeskkonda, e-Eesti võimalusi kui ka e-Residentsust Mobile World Congressil, Nordic
Business Forumil ning Slushil. Korraldasime Eesti ettevõtjate äridelegatsioonide visiidi koos
peaministriga USAsse, Jaapanisse, Rootsi ning Taani ja koos ettevõtlusministriga Hiina ja
Singapuri.
Välisesindused
2016. a oli EASil (välisinvesteeringute ja ekspordi suunaliste tegevustega) välisesindusi kokku
15 riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Hollandis, Suurbritannias, Saksamaal,
Prantsusmaal, Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Indias, Hiinas, Singapuris, Kasahstanis ja
Ukrainas, kokku 22 välisesindajat. Uued välisesindajad lisandusid Norrasse, Kasahstani ja
Singapuri.
2016.a keskendusime oluliselt enam eesmärgipõhisele tegevusele ja üldiselt riigi tutvustamiselt
välisinvesteeringute juhtlõngade leidmisele (lead generation).
2017.a
jätkame
koostööd
Vabariigi
Presidendi
Kantselei,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi ja Riigikantselei peaministri bürooga, et
korraldada äridelegatsioonide visiite riikidesse, kus on EASi välisesindajad.
Eksportööride tugi sihtturgudel
Ekspordinõunikud jätkasid nõustamisteenuste osutamisega, et aidata Eesti eksportööridel
siseneda eksporditurgudele ja leida seal koostööpartnereid. EASi ekspordinõunike tegevuse
eesmärk on Eesti ettevõtete ekspordimahu suurendamisele kaasaaitamine läbi eksportööridele
info edastamise ja osutatavate teenuste. Lisaks tutvustavad ekspordinõunikud Eesti
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ettevõtluskeskkonda ja koguvad informatsiooni Eesti ettevõtete potentsiaalsete ärivõimaluste
kohta sihtriikides. Ekspordinõunikud saavad sellele läbi omalt poolt nö uksi avava tegevusega
kaasa aidata eksportööride eesmärkide täitmisele. Seega on ekspordinõunikel toetav ning
võimalusi loov roll. Ekspordinõunike poolt osutatavad teenused 2016.a:





Infopäringutele vastamine/eelnõustamine välisturule sisenemiseks
Ekspordipartneri otsingu teenus
Välisettevõtete ostusoovide teenindamine (Sourcing teenus)
Sihtturu seminaride korraldamine

Nõudlus ekspordinõunike teenuste järele on suurim Rootsi, Soome ja Saksamaa turgudel.
Kindlasti tuleb kaaluda Rootsi esinduse mehitatuse suurendamist ja ära kasutada Rootsi
kasvava majanduse olukorda. Samuti on rohkelt võimalusi Norra turul, seda eriti ehitussektoris
tegutsejatele. Ekspordinõunike poolt pakutud teenuste kvaliteet oli rahulolu küsitluse põhjal
väga kõrge, so +77 (-100 kuni +100 skaala).
Work in Estonia
Work in Estonia raames tegime ja jätkame järjepidevat koostööd mitmete ametiasutuste ja
organisatsioonidega:



Erasektorist: Tööandjate Keskliit, Kaubandus-ja Tööstuskoda, Teenusmajanduskoda,
EITL.
Ametkondadest: Siseministeerium (sh PPA) , Archimedese programmiga Study in Estonia,
EURAXESS (Eesti Teadusagentuur), ülikoolid, Töötukassa (sh EURES),
Haridusministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium.

Oma tegevuse läbi uuendasime ja levitasime Eestit kui head töötamise ja elamise sihtriiki
tutvustavate turundusmaterjale (nt. testimonial-videod, Relocation Guide, väiketrükised,
peamised sõnumid, jne) ning ettevõtjatele olulist infot.
Avaldame igapäevaselt veebis üle 200 tööpakkumise välismaalastele. 2016.a tegime
integratsiooni CV-online’i, CV Keskuse ja Jobbaticaliga – automaatselt inglise keelsete
tööpakkumiste kuvamine WiE lehel. Viisime läbi kolm Eesti kui töösihtriigi
turunduskampaaniat: üks Soomes ja kaks Ukrainas. Selle tulemusel külastas workinestonia.com
veebilehte 312 920 unikaalset kasutajat. Tööpakkumisi vaadati üle 100 000 korra. WiE
tegevuste tulemusel alustas üle 5000 inimese Eestisse tööle kandideerimist (CV Online
keskkonna kaudu). See tähendab, et oleme Eesti tööandjate juurde toonud 5000 potentsiaalset
kandidaati. Töölevõtu otsuse teeb tööandja. WEF Competitiveness Report andmetel on Eesti
koht talentide meelitamise osas tõusnud 17 ning talentide hoidmise osas 9 kohta, seega on
toimunud märgatav tõus ühe aastaga. Tõusu trendis on ka PPA poolt esmakordse tähtajalise
elamisloa töötlemise positiivsete otsuste arv: 2014.a 1237; 2015.a 1659 ja 2016.a 1808. Siin
on oluline mainida, et. enne 2016.a lõppu kvoot täideti, mistõttu mõned otsused jäid 2017.
aastasse.
e-Estonia Showroom ja e-residentsus
E-Estonia Showroom on end väliskülalistele e-Eesti eduloo, e-lahenduste ja viimaste
digitaalsete saavutuste tutvustamise vahendina äärmiselt edukalt tõestanud. 2016. aastal
külastas e-Showroomi 545 delegatsiooni. Hinnanguliselt kasvab igal järgneval aastal
Showroomi külastuste arv vähemalt 10 -15%. See trend on täiesti reaalne, arvestades Eesti IT
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sektori ja e-Eesti raames planeeritavaid arenguid. Teadaolevalt ei kavandata e-Showroomile
sarnaseid esitlusi mujal Eestis.
E-Showroom peab olema varustatud kõige kaasaegsemate esitlusviisidega, et atraktiivselt eriigi sõnumit külalistele edastada. Samuti peab e-showroom ennast turundama läbi kaasaegsete
ja ka traditsiooniliste turundusmeetmete.
e-Residentsus e. programm „10 miljonit e-eestlast“ on 2016.a oluliselt tuntust kogunud.
Tänaseks päevaks on meil 15 000 + e-Residendi taotlust 135st erinevast riigist, millest 65%
liitunud, et Eesti kaudu äri ajada ja 35% lihtsalt e-Eesti fännid. 2016. aasta seisuga on ca 2000
ettevõtet juhitud e-residentide poolt, millest ca 1000 on uut ja asutatud just e-residentide poolt.
Taotluste top10 riiki on Soome (17%), Venemaa (8%), Ameerika Ühendriigid (6%), Ukraina
(5%), Suurbritannia (5%), Itaalia (5%), Saksamaa (5%), Läti (3%), India (3%), Prantsusmaa
(3%)

Teligent Inc.
New Yorgi börsil noteeritud USA farmaatsiakompanii Teligent avas Tallinnas Tehnopoli
teaduspargis arenduskeskuse 2016. aasta oktoobris. Algne ühe miljoni eurone investeering on
loodetavasti alles esimene osa Teligenti investeeringutest Eestisse.
Teligent toodab geneerilisi
ravimeid
ehk
kallimate
ravimite
samaväärseid
koopiaid. Teligenti tegevjuhi
Jason
Grenfell-Gardneri
sõnul asuvad paljud nende
varustajad
Euroopas,
mistõttu otsisid nad kohta,
mille kaudu ajada ettevõtte
äritegevust
kohapeal.
Asukoha otsus tehti Eesti
kasuks, kuid kaalumisel olid
ka Iirimaa ja Šveits. Lisaks
soodsale maksusüsteemile oli Teligenti jaoks oluline hea ettevõtluskeskkond kiirelt kasvavale
ettevõttele ning võimalus juhtida ettevõtet kaugelt tänu riigi poolt pakutavatele e-lahendustele.
Ettevõtte igapäevaseks juhtimiseks kasutavad kontserni juhid e-residentsuse võimalusi.
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TURISMIVALDKOND
Väliskülastajate ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt aastal 2016: 3,17 miljonit (eesmärk
3,082 miljonit)
Väliskülastajate ööbimiste kasv prioriteetsetelt sihtturgudelt aastal 2016: 5,4% (eesmärk
+3,1%)
Ööbimised kõigilt prioriteetsetelt turgudelt (k.a. siseturism) aastal 2016: 5,39 miljonit ,
kasv 7,2% (eesmärk 5,182 miljonit, kasv 3,8%)
Turismi veebikeskkonna külastuste arv 2016. a: 5,16 miljonit (eesmärk 4,6 miljonit)

2016. a-l jõudis kõigi aegade rekordini nii sise- kui ka välisturism. Majutusettevõtetes veedetud
ööde arv kasvas 7,7% ja majutusettevõtete sissetulek majutusteenuste müügist 9,8% (199
miljonilt 219 miljoni euroni).
Majutusteenuseid kasutavaid välisturiste oli 2 miljonit ja ööbimisi 4 miljonit. Välisturistide
ööbimiste arv kasvas eelkõige tänu puhkusereisidele. Sissetuleva turismi puhul oli siiani
rekordtasemeks 2014. aasta, 2015. aastal vähenes sissetulev turism tunduvalt – põhiliselt Vene
turistide arvu suure languse tõttu. Absoluutarvudes kõige rohkem kasvas Soome, seejärel
Saksa, Läti, Leedu ja uuesti ka Vene turistide veedetud ööde arv: pärast tugevat langust 2015
kasvas nende arv 8%. Kasvu jätkas Aasia turistide arv. Tasub eraldi märkimist, et pärast
aastatepikkust pingutamist, mille fookuses on olnud innustada turiste Eestisse reisima
madalhooajal ja väljaspoole Tallinnat, on see korda läinud just Läti turul, mille kasv oli
silmatorkav just madalhooajal.
Siseturism jõudis uue rekordini neljandat aastat järjest. Majutusteenuseid kasutavaid siseturiste
oli 1,27 miljonit ja ööbimisi 2,2 miljonit.

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamisel jätkas Turismiarenduskeskus tööd, keskendudes
turgudele, mis on näidanud suurimat potentsiaali tuua investeeringutelt tulu. Fookuses olid
lähiturud nagu Soome, Venemaa, Läti, Rootsi; kaugematest turgudest Norra, Saksamaa,
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Suurbritannia, Hiina, Jaapan ja USA. Tegelesime nii konverentsi- ja motivatsioonireiside kui
ka puhkusereiside korraldajate informeerimisega.
Eesti turundasime: 7








kampaaniatega;
sotsiaalmeedias;
messidel;
tutvustades turismivõimalusi väiksematel erialaseminaridel professionaalidele;
tutvustades kohapeal Eesti turismivõimalusi välisajakirjanikele ja reisikorraldajatele;
korraldades Eesti turismiettevõtetele ja sihtkohtadele kohtumisi välismaiste
reisikorraldajatega;
tehes koostööd rahvusvaheliste sündmuste korraldajatega.

Kampaaniate valdkonnas jätkasime ebatraditsiooniliste turunduslahendustega. Kui 2015.a-l
oli selleks Epic Estonia, mis levis sotsiaalmeedia vahendusel 3 miljoni rootslaseni ja andis
2016.a järellainetusena tulemuse +5% kiiresti langusesse kippuvalt turult, siis 2016.a-l oli
selleks turgudeülene looduskampaania DeepEST Roots. Kogu aasta kestnud kampaania jõudis
40 miljoni inimeseni üle kogu maailma.

deepESTroots
Korraldasime 2016. a läbi aegade kõige edukama turgudeülese mainekampaania „deepEST
roots“. Kampaana jõudis 40 miljoni inimeseni üle maailma ja koosnes kahest loovlahendusest:
koostööst popartist Kerliga ning loodusmütoloogia testist www.visitestonia.com lehel.

Artisti
suur
jälgijaskond
sotsiaalmeedias tõi palju Eesti-reisi
huvilisi ning üks artistiga koostöös
loodud
muusikavideotest
nomineeriti
Eesti
muusika
aastaauhindade
konkursil.
Loodusmütoloogia testi lehel käidi
600 000 korda ja testi lahendajaid
oli
150
riigist,
enamasti
lähiturgudelt, kuid ka tõepoolest
kaugetest maadest nagu Islandilt,
Uus-Meremaalt,
Jaapanist
ja
Peruust. Mõlemad kampaanialahendused olid tihedalt seotud Eesti loodusturismi
pakkumistega.
Lisaks korraldasime koostöös Spaaliiduga Soomes ja Lätis spaakampaania, mille raames saime
ligi 80 000 külastust veebilehele, 1000 päringut spaadesse ning ka aasta kõige enam positiivset
vastukaja tekitanud sotsiaalmeediapostituse, mis jõudis orgaaniliselt rohkem kui veerandi
Videoesitlus Turismiarenduskeskuse 2016. aasta tulemustest https://vimeo.com/206451173 ja ettekanne
https://static2.visitestonia.com/docs/3014917_turismirekord-2016.pdf
7
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miljoni soomlaseni ja sai 4000 kommentaari. Perekampaania Kids Know Best Venemaal, Lätis
ja Soomes innustas lastele suunatud reisiportaaliga tulema madalhooajal Eestisse, reklaamides
üle 20 pereatraktsiooni. Koostöös lennukompaniiga Nordica korraldasime Rootsis ja Norras
lühikese linnapuhkuse kampaania, mille eesmärgiks oli suurendada madalhooajal kliendibaasi
Rootsi ja Norra turult.
Jätkasime ka geriljaturundust: läksime pakkumistega Rootsi golfiväljakutele ning
korraldasime ainulaadse turundussündmuse, kus Stockholmi ja Berliini gurmeekirjanduse
koorekihile tegid ühe ürituse raames süüa kõik Eesti parimad tippkokad. Kohapeal tutvustasime
Eestit 217 ajakirjanikule ja 357
reisikorraldajale. Meediakajastusi oli
380, sh Guardian, Economist,
Financial
Times.
2016. a
turundustegevuste tulemusena on
eetris 2 Eesti-teemalist telesaadet, mida
juhib rahvusvaheline gurmeesaadete
telestaar
Tareq
Taylor.
Eraldi
tähelepanu
pöörame
suure
jälgijaskonna
sotsiaalmeedia
ajakirjanikele. Näiteks tegid Eestist loo
nii aasta blogija La Carmina kui ka
vlogija
Ben
Brown.
Vene
toiduajakirjanduse
tippude
nädalatepikkuse pressireisi tulemusel
valmib kokaraamat Eesti toidust.
Laiendasime
oma
kohalolu
sotsiaalmeediakanalites ning Visit
Estonia on nüüd esindatud, Facbookis,
Twitteris, Instagramis ja Snapchatis.
Visit Estonia märksõna alla on
Instagramis jagatud üle 100 000 foto
ning Facebooki jälgijate arv tõusis 100 000lt 270 000ni. Kampaania vältel jooksis kokku 318
reklaami, mis jõudsid 5 miljoni inimeseni. Kõige enam reageerimist saavutasid Skandinaavia
turul moe-, spaa- ja looduspuhkuse pildid.
Puhkusereiside turundamises reisiprofessionaalidele võõrustasime kohapeal 298
reisikorraldajat, osalesime 8 messil 5 riigis, 44 kontaktüritusel informeerisime 1759 reisiagenti
ning sõlmisime otsekontakte nii Euroopas kui ka USAs, Hiinas ja Jaapanis. Meie partneriteks
olid selles tegevuses 126 Eesti ettevõtjat, lisaks sihtkohtade esindajad. Korraldasime Eesti
ühisstendi Euroopa suurimal turismimessil ITB Berliinis, Põhja-Euroopa suurimal
turismimessil MATKA Helsingis ning tutvustasime Eestit köitva reisisihtkohana ka suurimal
Eesti-teemalisel välisüritusel Mardilaat Helsingis.
Jätkuvalt olime kohal meremessidel Helsingis, Stockholmis ja Rostockis, kus tutvustasime
Eestit rõhuga väikesadamatel. Messe külastas kokku 400 000 huvilist. Tutvustasime kohapeal
väikesadamaid ka mereteemadel kirjutavale välispressile.
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Äriturismi valdkonnas jätkasime koostöös Eesti Konverentsibürooga konverentsireiside
messide IMEX ja EIBTM organiseerimist Barcelonas ja Frankfurdis, lisandus 4 äriturismi
seminari Viinis, Pariisis, Brüsselis ja Tallinnas. Tutvustasime Eestit 9300
konverentsikorraldajale, tõime maale suuri konverentse (nt 2000 osalejaga poliituuringute
konverents 2020) ning saavutasime 45. koha maailma konverentsisihtkohtade edetabelis, olles
sellega Baltimaade liider.
Strateegilise partnerluse valdkonnas aitasime turundustegevustega kaasa, et lisanduks uusi
lennuühendusi prioriteetsetelt sihtturgudelt, näiteks Saksamaalt ja Suurbritanniast. Näeme neid
turismikampaaniate kõrval väga olulise tegurina, et lisanduks nii väliskülastajaid kui ka
ööbimisi. Samuti tegime koostööd rahvusvaheliste sündmuste korraldajatega, nt Rally Estonia
vahendusel jõudis sõnum Eestist miljonite televaatajateni ja Tallinn Music Weeki raames
kajastasid Eestit olulistes kultuuriväljaannetes mitukümmend ajakirjanikku. Siseturismi
toetamiseks jätkasime Touresti korraldamist koostöös Eesti Turismifirmade Liiduga.
Turundustegevuste planeerimiseks analüüsime nii turismistatistikat turgude ja maakondade
kaupa kui teeme ka põhjalikke ekstrapoleeritavaid küsitlusi. 2016.a tegime taas põhjaliku
piiriuuringu, küsitledes Eestisse saabuvaid turiste olenemata riigist: nende reisimotivatsiooni,
takistusi, kulutusi jm. Samuti valmis kaks põhjalikku uuringut Eesti turismile olulisima sihtturu
Soome teemal, mis hõlmasid elanikkonna hoiakuid ja Eesti potentsiaali firmaürituste
sihtkohana. Erakorraliseks uuringuks oli konverentsi- ja messikeskuse rahastamise võimaluste
ja majandusliku mõju kohta.
Turismiinfosüsteemi arendamise raames on Eesti riiklikule turismiarengukavas üheks
tulemusnäitajaks veebilehe www.visitestonia.com külastuste arvu kasv 5,5 miljoni külastuseni
2020. aastal. 2016. aastal ületas portaali külastuste arv tõhusa turunduse tulemusel esimest
korda ajaloos 5 miljoni piiri, ulatudes 5,16 miljonini. Turismiinfosüsteemi arendamise eesmärk
on tagada hästi korrastatud, kliendikeskne ja kvaliteetne turismiinfo. 2016. aastal uuendasime
põhjalikult veebisaiti www.visitestonia.com. Et parandada ajakohasust, tegime selle
kättesaadavaks seitsmes keeles, lähtudes oma põhiturgudest. Põhjalikult uuendasime visuaali,
lähtudes esteetikas teistest Põhjamaade turismiportaalidest. Portaali haldamine on turupõhine
ehk igale turule luuakse asjaomaste rõhuasetustega sisu. Teemalehtedelt jõuab kiiresti
pakkumisteni ning teemalehti täiendavad hooajapõhised inspireerivad artiklid ja edetabelid. Ka
kampaanialahendused on nüüd integreeritud portaali endasse, ehitamata eraldi kampaanialehti.
Nii arvutis kui ka mobiilis saavad erivajadusega inimesed määrata kirja suurust ja ekraanipildi
kontrastsust.
Turismitoodete arendamise juhtimise programmi raames viisime läbi turismivaldkonna
teadlikkust tõstvaid seminare, kus osales kokku 171 koostöövõrgustikus osalevat ettevõtet.
Hiiumaal, Läänemaal, Setomaa ja Peipsi piirkonnas korraldasime toiduseminarid, samuti
tegime turismiinfokeskuste ja külastuskeskuste tootetutvustusreisid Kesk-Eestisse ja
Hiiumaale.
Koostöös
Eesti
Turismifirmade
Liidu
ning
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldasime turismi aastakonverentsi, kus osales
ligikaudu 400 turismivaldkonna esindajat. Kultuuriministeeriumi väljaantavate muuseumi
aastaauhindade raames andsime taas välja kõige külastajasõbralikuma muuseumi auhinda,
mille pälvis 2016.a tegevuse eest Seto Talumuuseum.
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Turismiprojektide toetamisel jätkasime rahastusperioodi 2014-2020 kahe turundusele
suunatud toetuse rakendamist ning avasime toodete arendamisele suunatud pereturismi
atraktsioonide taotlusvooru. Avasime aasta esimeses pooles suursündmuste taotlusvooru, kus
toetasime 5 kultuuri- ja spordisündmuse korraldamist. Toetuse eesmärk on suurendada
suursündmuste tuntust ja mõju reisimotivatsioonile. Voorus said toetust sellised tuntud
sündmused nagu Simple Session, Tallinn Music Week, SEB Tallinna Maraton, PÖFF ja Tartu
Maraton. Toetuse kogumaht kolmeks aastaks oli 995 300 eurot.
Lisaks menetlesime 2016.a rahvusvaheliste kultuuri- ja spordiürituste projektitaotlusi,
millest rahastasime 13 sündmuse korraldust kogumahus 800 000 eurot. Näiteks toetasime
Saaremaa ooperipäevi, Weekendi festivali, Kiviõli Motofestivali, Ironman 70.3 Otepää etappi,
auto24 Rally Estonia etappi. Jätkasime ka rahvusvaheliste konverentside toetuse taotluste
menetlust ning aasta jooksul rahastasime kokku 15 rahvusvahelise mõõtmega konverentsi
kogumahus 390 482 eurot. Näiteks toetasime selliseid konverentse nagu Robotex 2016,
EcoBalts, Clean World Conference.
Toetuste tulemusel soovime tõsta sündmuste jätkusuutlikkust ning levitada sõnumit Eestist kui
atraktiivsest reisisihist ja rahvusvaheliste sündmuste toimumiskohast. Väliskülastajate
veedetud ööde arv tasulistes majutusettevõtetes oli aruandlusperioodil lõppenud projektide abil
76 924 ning üritustel/konverentsidel osalenud väliskülastajate arv 27 413 (sh esinejad,
võistlejad). Valmistasime ette pereturismi atraktsioonide toetuse rakendusdokumente ning
avasime taotlusvooru, kuhu tähtaegselt (01.12.2016. a) laekus 34 taotlust. Pereturismi
atraktsioonide toetust antakse pereatraktsiooni investeeringuteks, ekspositsiooni ja teenuste
väljaarendamiseks ning atraktsiooni turundamiseks välisturgudel. Toetust saavad taotleda nii
uued kui ka edasiarendatavad olemasolevad atraktsioonid asukohaga üle Eesti, sh Tallinnas.
Pereturismi atraktsioonide toetuse otsused võtame vastu 2017.a I kvartalis, toetuste
kogusummaga maksimaal selt 14 900 000 eurot.
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REGIONAALARENGU VALDKOND
Positiivselt otsustatud toetuste maht: 91,89 miljonit eurot (eesmärk 110,4 miljonit eurot)
SF väljamaksete maht: 12,9 miljonit eurot (eesmärk 14,7 miljonit eurot)
Regionaalvaldkonna 2018.a eesmärkide täimine: 41% (eesmärk 38%)
Regionaalarengu valdkonna tegevustega soodustame ettevõtlust piirkondades ning aitame
kaasa ettevõtluse arenguks vajalike eelduste ja toetava keskkonna loomisele.
2016. a esitati valdkonna meetmetes 459 taotlust, millest rahastasime 270 projekti kogumahus
91,89 miljonit eurot. Samas jäi positiivsete otsuste maht alla püstitatud eesmärgile (110,4
miljonit eurot), aastaeelarve täitmise protsent on seega 83%. Prognoosisime valdkonna
struktuurfondide meetmete aastaseks väljamaksete kogusummaks 14,7 miljonit eurot, kuid
tegelik väljamaksete maht jäi alatäituvusse (täituvus 88% eesmärgist). Eelkõige on väljamaksed
viibinud kahel põhjusel: projektitaotluste otsuste kõrvaltingimuste täitmine on aeganõudev
(tingimuste täitmine on väljamaksete tegemise eelduseks) ning taotlejad soovisid mitmete
tegevuskavade alusel esitatavate taotluste tähtaega pikendada.
Üldjoontes on valdkonna meetmete elluviimine sujunud, kuid mõnes programmis on vooruliste
otsuste vastuvõtmine lükkunud 2017.a algusesse ning taotluste esitamistähtaegu on pikendatud,
millest tulenevalt on eelarve alatäituvuses. Regionaalarengu mõjumõõdiku täituvus toetub
rahastatud projektide tulemuslikkusele. Mõjumõõdik koosneb 10 alameesmärgist, millest
olulisemate osakaaludega mõõdikud on külastus- ja ettevõtluskeskkonna arendamise suunal
loodud uued töökohad ja mitterahalist abi saavate ettevõtjate arv ning elukeskkonna
arendamise suunal piirkondlike ühendusvõimaluste lahendatud kitsaskohad, sh rajatud
kergliiklusteede pikkus. Mõjumõõdiku sihttasemed tulenevad struktuurfondide rakenduskava
meetmete indikaatorite sihttasemetest ning siseriiklike programmide oodatavatest tulemustest.
2016.a seadsime mõjumõõdiku eesmärgiks 38% 2018. a sihttasemest, mille saavutasime 3%
kõrgema tulemuse ehk 41% sihttasemest. See näitab, et juba käivitunud ja ellu viidud projektid
on olnud mõjusad.
Regionaalarengu tegevussuunad on järgmised:




ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamisele suunatud tegevused;
elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused;
territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused.

Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamine
Ettevõtlus-ja külastuskeskkonna valdkonnas lõpetasime aruandeaastal struktuurvahendite
2007-2013 perioodi projekte, kuid ennekõike keskendusime 2014-2020 perioodi meetmete
taotlusvoorude ettevalmistusele, avamisele ja taotlejate nõustamisele.
2016.a esimeses kvartalis menetlesime Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme
(2007-2013) viimase 6 projekti maksetaotlusi ja lõpparuandeid, mille objektid valmisid 2015.al. Eelkõige oli pikem menetlusaeg tingitud hangete alastest rikkumistest, mille osas tegime
tagasinõude otsuseid ning selle tulemusel korrigeeritud lõppmakseid.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute (2014-2020) meetmes avasime
aruandeaastal esimese taotlusvooru kõikidele maakondadele, kus taotlejad said taotluse esitada
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vastavalt tegevuskavadele. Toetust saab taotleda viies erinevas valdkonnas:
turismiatraktsioonide, ettevõtlus-ja tööstusalade, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste,
linnasüdamete ning keskuste ja tagamaa ühenduste arendamiseks. Kokku menetlesime 129
taotlust, millest rahastasime 58 projekti. Toetasime enim tööstusalade (19) ja turismiobjektide
(16) väljaarendamise projekte. Teisalt oli maakonniti eelarvete täitmine ning projektide
rahastatus erinev – kõige vähem tegime otsuseid Lääne-Virumaa (kavandatud eelarvest 91%),
Tartumaa (54%), Viljandimaa (42%) ning Hiiumaa osas, kus rahastust ei saanud ükski
tegevuskava projekt.
Üldjoontes oleme meetme otsuseid vastu võtnud planeeritud mahus (90% eelarvest), kuid
väljamakseid teinud prognoositust vähem. Eelkõige on see tingitud kõrvaltingimustega otsusest
(rahastame taotluseid, kus on ehitusprojekt eelprojekti staadiumis), mille tingimuse täitmiseks
kulub taotlejatel minimaalselt pool aastat. 2016.a-l lõppes meetmes kaks tööstusalade projekti,
millega sai mitterahalist abi kokku 17 ettevõtet ning loodi 7 otsesest töökohta.
Meetmega Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)
panustame piirkondade konkurentsivõime tugevdamisse. Toetuse eesmärgiks on
ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ja noorte ettevõtlikkusteadlikkusele kaasa aitamine,
täiendades üleriigiliste programmide mõju. 2015-2016 tugiprogrammide tegevused käivitusid
2016.a-l kõikides maakondades. Avasime sügisel jooksva taotlemise tugiprogrammide
elluviimiseks. Aruandeaastal hindas valikukomisjon 20 projekti, millest positiivse hinde said
18 taotlust.
Kavandasime 2016.a lõpus avada ka väikesadamate võrgustiku toetusskeemi, kuid määruse
vastuvõtmine on viibinud, mistõttu on planeeritud eelarvevahendid täies mahus kasutamata.
Elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused
Aruandeaasta esimeses kvartalis menetlesime 2007-2013 perioodi meetme „Linnaliste
piirkondade arendamise“ 21 projekti lõpparuannet ning maksetaotlust, objektid valmisid
2015.a lõpus.
2014-2020 perioodi meetmetest jätkasime Linnapiirkondade jätkusuutliku arendamise ning
Ida-Viru linnapiirkondande jätkusuutliku arendamise toetusskeemiga. Linnapiirkondade
jätkusuutliku arendamise meetmega, mille alla kuuluvad Tallinna, Tartu ja Pärnu
linnapiirkonnad, toetame lastehoiu- ja alushariduse infrastruktuuri ning säästva linnalise
liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arengut. Aruandeaasta
veebruaris ja märtsis kiideti heaks linnapiirkonna tegevuskavad, mille järgselt korraldasime
mitmeid infopäevi, kohtumisi ning eelnõustasime taotlejaid kokku 80 korral. Taotluse
rahuldamise otsuseid tegime 23 projektile.
2016.a-l on tegevuskavade elluviimine mõnevõrra viibinud, kuna taotluseid ei esitatud
plaanipäraselt ennekõike poolelioleva ehitusliku projekteerimise või maaküsimuste tõttu.
Sellest tulenevalt on ka seatud eesmärgid täielikult täitmata. Valminud projektide toel loodi
2016.a-l 16 lapsele täiendavalt uusi lasteaia- ja lapsehoiu kohti ning rajati kergliiklusteid kokku
2,79 km. Investeeringutest on otseselt kasu saanud kokku 16 706 inimest.
Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutliku arendamise meetmega, mille alla kuuluvad
Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonnad, kavandame tegevusi säästva linnalise liikuvuse
ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamiseks ning problemaatiliste
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asumite füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks taaselustamiseks. Ida-Viru linnapiirkonna
tegevuskavad kiideti heaks 2016. a aprillis ja juunis, mille järgselt eelnõustasime taotlejaid 19
korral. 2016.a-l võtsime skeemis vastu ühe rahuldamise otsuse, valdav osa tegevuskava
projektidest on edasi lükatud 2017. aastasse.
2016.a menetlesime esimese taotlusvooru „Omavalitsuste vabatahtliku ühinemise
koordineerimine“ taotluseid (voor avanes 2015.a lõpus) ning tegime 14 põhitaotluse
rahuldamisotsust. Toetatud projektide piirkondadest 12 ühines vabatahtlikult ning nendest 9
piirkonnas elab rohkem kui 11 000 elanikku. 2016. a-l avanes ka taotlusvoor
„Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid“, kuhu laekus 22 projekti, kuid
otsuste vastuvõtmine lükkus 2017.aastasse. 2016. a-l nõustasid eksperdid 166 omavalitsust üle
Eesti, nõustatud kohalikest omavalitsustest jõudsid vabatahtliku ühinemiseni 143 omavalitsust.
Kohaliku elukeskkonna arengu ning avalike teenuste kvaliteedi kasvu eesmärgi saavutamiseks
jätkasime Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmiga, kus viisime ellu
varasemalt toetust saanud projekte ning ajakohastasime olulisel määral programmi määrust
(suurendasime maksimaalset toetussummat, senise kahe vooru asemel toimub üks voor jne).
Varem toetust saanud ning 2016.a-l valminud 120 paranenud kvaliteediga objektist sai kasu üle
197 000 inimese. Taotlusi sai investeeringukava alusel jätkuvalt esitada ka Kergliiklusteede
toetusskeemi, kus 2016.a-l valmis kokku 27 km kergliiklusteid, millest sai kasu 35 170 inimest.
Koostöös maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega jätkasime maapiirkondade elanikele
olulise tegevusena Hajaasustuse programmiga, mille vastu on huvi jätkuvalt suur. Programmi
eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkonnas elavatele peredele korralikud elutingimused
(vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed). Aruandeaastal osales programmis 170
omavalitsust ning kokku esitati 2850 projektitaotlust, millest rahastuse said 1392 taotlust.
Projekti elluviimisest sai otseselt kasu 3304 majapidamist ja 12 324 inimest.
Piirkondlikest programmidest rakendasime Setomaa arengu programmi (sh Noored
Setomaale toetusskeemi) ja Peipsiveere programmi, mille koordineeriv ministeerium
vahetus aruandlusaastal – roll läks Rahandusministeeriumilt Maaeluministeeriumile. Seoses
ministeeriumi vahetusega toimusid eeltaotlusvoorud tavapärasest hiljem. Programmides lõppes
43 projekti, mille raames korraldati 162 üritust ja parandati 13 objekti kvaliteeti. Väikesaarte
programmis jätkasime projektide menetlust vastavalt kinnitatud tegevuskavale. Väikesaarte
programmi 2016.a-l lõppenud projektide toel kujundati või parandati 15 avaliku teenuse
kvaliteeti, millest kokku sai kasu sai 51 467 inimest.
Avasime aruandeaastal kahe uue riigieelarvelise programmi taotlusvoorud. Ettevõtjate
elektriliitumiste pilootprogrammis, mis on suunatud Ida-Virumaa, Põlvamaa, Võrumaa ja
Valgamaa piirkondadele, laekus tähtajaks seitse taotlust, mille rahastusotsused lükkusid 2017.a
algusesse. Samas pilootprogramm näitas ettevõtjate huvi toetatava tegevuse vastu ning
koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga jätkame toetusega 2017.a.. Teise
uue programmina valmistasime sügisel ette ning avasime detsembris taotlemise Lipuväljakute
välja arendamise programmi eesmärgiga korrastada ja arendada Eesti Vabariigi 100.
juubeliaastaks suuremate asulate lipuväljakud.
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Territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused
Piiriülese koostöö programmides suunasime tegevused 2014-2020 perioodi edukale
käivitamisele, eelkõige Eesti-Läti ja Eesti-Vene programmides, mida rakendame EAS-is.
Eesti-Läti programm 2014-2020 käivitus 2016. a-l täielikult: avasime esimese taotlusvooru.
Uuendusena läbisid kõik koostööprojektid esmalt ideede valiku etapi ja seejärel jätkasid
edukamad juba täistaotluste voorus. 2016. a-l nõustasime Rahandusministeeriumi poolt
eelvalitud sadamaid Eestis ja Lätis ning viisime läbi kaks infoseminari.
Eesti-Läti-Vene programmis (2007-2013) nõustasime projektide elluviijaid projekti
aruandluses ning 2016.a detsembriks olid tegevuse edukalt lõpetanud kõik 50 toetatud
projekti. Programmi tulemuste tutvustamiseks andsime välja albumi, sh. eesti keeles. Koostöös
Eesti-Vene ja Läti-Vene programmidega korraldasime Tartus elavat huvi pakkunud Euroopa
koostöö päeva. 31. detsembril suleti Eesti-Läti-Vene programm ning Eesti harukontor lõpetas
tegevuse.
Aprillis avasime ja mehitasime Eesti-Vene programmi 2014-2020 ühise tehnilise sekretariaadi
Tartus. Jätkasime I taotlusvooru avamiseks ettevalmistusi ning alustasime ka potentsiaalsete
taotlejate eelnõustamistega. Töötasime välja programmi kodulehe ja visuaalse identiteedi.
Assisteerisime viie suuremahulise piiriülese investeeringuprojekti lühikirjeldused Euroopa
Komisjonile heakskiidu saamiseks. Novembris korraldasime Tartus programmi avaürituse, kus
osales enam kui 140 inimest.
Lisaks tegutseb EAS-is Kesk-Läänemere programmi (2014-2020) infopunkt, kus nõustasime
ning jagasime taotlejatele infot programmi võimaluste kohta. Aruandeaastal kiideti Soomes
asuva sekretariaadi poolt korraldatud II taotlusvoorus heaks 25 projekti toetuste kogumahuga
21 miljonit eurot. Infopunkti, Soome sekretariaadi ja Rahandusministeeriumi koostöö
tulemusena on Eesti organisatsioonid jätkuvalt ühed aktiivsemad ja edukamad vahendite
taotlejad (Eesti organisatsioonide osakaal projektipartnerina on suurim heakskiidetud
projektide lõikes: 32%; samuti edukad juhtivpartnerina 29%).
Tegevussuundadele lisaks pakkusime tugiteenusena majasiseselt hangete- ja ehitusalast
ekspertiisi ning nõustamist. 2016.a-l teostasime ekspertiise 439 hanke etapile (hanketeate,
protsessi, hankelepingu sõlmimise ja täitmise kontroll), kokku 1119 korral. Võrreldes 2015.
aastaga on hankeekspertiiside maht langenud 40%, kuid langus on tingitud kahe
struktuurvahendite finantseerimisperioodi ülemineku aastast, kui uute meetmete projektid ei ole
veel täies mahus käivitunud.
Uute taotlusvoorude avanemisel pöörasime enam tähelepanu taotlejate eelnõustamisele, et tõsta
taotlejate hankealast teadlikkust ning nõustada neid hangete planeerimisel ja dokumentatsiooni
ettevalmistamisel. Taotlejate ja toetuse saajate tagasiside näitab, et hankeekspertide tööd
hinnatakse, seega saame positiivsena välja tuua hankeekspertide koostöö klientide ja
konsultantidega eelnõustamistel.
Ehitusekspertiise teostasime 183, millele lisandub taotlejate, toetuse saajate ja konsultantide
jooksev nõustamine ehitusprojektide muudatustest, nõuetest jms.
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Tööstusalade areng ettevõtluse toetamiseks Ida-Virumaal
Oleme toetanud Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse SA tegevust Ida-Virumaal andes toetust
5 tööstuspargi taristu väljaarendamiseks mahus 7,9 miljoni eurot eesmärgiga luua soodus
keskkond ettevõtete investeeringuteks ja töökohtade loomiseks.
Toetust saanud aladest on valminud 2013. aastal Narva Kadastiku tööstuspark, 2015. aastal
Jõhvi Äripark (46 ha) ning ehitamisjärgus on Narva Kulgu tööstuspark (60ha), Kiviõli Äripark
(25 ha) ja Kohtla-Järve tööstuspark (80 ha).
Narva Kadastiku tööstuspargis loodi 2016.
aastal ligikaudu 300 töökohta ning ettevõtted
investeerisid üle 60 miljoni euro. Tööstusalale
asusid ettevõtetest Narva Logistics, Estin
Warehousing, Westaqua-Invest (Aquaphor),
Emlak Eesti, Well Technology. Lisaks on lepingud
tööstusalale asumiseks sõlmitud veel kaheksa ettevõttega, kellest viis on alustamas oma
ehitustegevust
2017.
aastal.
Aktiivsed
läbirääkimised on käimas kümne ettevõttega.
Jõhvi Äripargis on lepingud alale asumiseks
sõlmitud viie ettevõttega, kellest kolm on
planeerinud ehitustegevust alustada samuti
2017. aastal.
Uute
rajamisel
olevate
tööstusalade
turundamine ja müük on aktiivselt käimas ning
läbirääkimiste faasis aladele investeerimiseks
ollakse kuue ettevõttega.

Olemasolevate klientide plaanide kohaselt
luuakse aladel kokku 1700 töökohta ning
investeeritakse mahus 90 miljonit eurot.
Projektide mõju on pikaajaline ning jätkuvalt
kasvav.
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ORGANISATSIOONI STRATEEGILISED ARENGUEESMÄRGID JA
TEGEVUSED
2016.a-l oli peamine organisatsiooni strateegiline arendamine seotud nö tuleviku EASi
lahtimõtestamise ja selleks vajalike otsuste tegemisega. Sügisel panime paika, et EAS peab
muutuma rohkem kliente nõustavaks ja selgemat teenuste portfelli omavaks asutuseks. Selleks
muutuseks võtsime kasutusele väljakutsete raamistiku, kus nimetasime 6 peamist teemat, mille
abil muutus läbi teha. Need on:
1. EASi väärtuspakkumine toetab Eesti ettevõtteid nende arengul
2. Kliendi teekond on lihtne ja arusaadav
3. Meie protsessid on ühetaolised, lihtsad ja omavahel seoses

4. Toetuste üksus pakub kliendile parimat valdkondlikku menetluskogemust
5. EASis töötavad kompetentsed ja pühendunud inimesed
6. Eesti avalikkus hindab EASi väärtust

2016.a lõpuks olime kolm kuud üleval toodud väljakutsete nimel tööd teinud ja tekitanud hea
vundamendi edasiseks. Kokkuvõttes hindasime progressi nö „kollaseks“ fooritulede jaotuses
ehk vaja on veel pingutada saavutamaks väga head lõpptulemust. Suurim raskuskoht on
väärtuspakkumisega seotud töö.
Kuna 2016.a kliendiportfelli ekspordi ja lisandväärtuse tulemused jäid alla tulemusjuhtimises
püstitatud mõju eesmärkidele, analüüsisime aasta lõpus tekkinud olukorda ning asusime välja
töötama uusi põhimõtteid, kuidas sisulisemalt oma klientide käekäiku hinnata ja eesmärgistada.
Teise suure teemana võtsime ette nö oma sisemise toimetamise ehk ressursid ja tegevused.
Selle töö eesmärk oli leida tegevustes kohti, kus saab lihtsustada või muuta tegevusi
ühetaolisemaks. Kokku võtsime töösse ligi 50 ettepanekut, mis puudutavad erinevaid
toiminguid taotluse menetluse läbiviimisel, tootearenduses, hangete läbiviimisel ja ostuarvete
viseerimisel. Samuti oli ettepanekuid muudes majaülestes tegevustes, näiteks koosolekute
läbiviimise kvaliteedi ühtlustamise ja töövarjutamise laiema rakendamise osas. Praeguseks
hetkeks on enamik ettepanekuid realiseerunud.
Viisime läbi ettevõtlustoetuste hindamise. Sellega analüüsisime üle 2000 toetust saanud
projekti erinevates meetmetes. Tulemused toetuste lõikes varieeruvad, aga kokkuvõttes saab
öelda, et positiivne majanduslik mõju on olnud töötajate arvule, müügikäibele, tööjõu
kogukulule, lisandväärtusele töötaja kohta.
Klienditeekond ja EASi väärtuspakkumine

Klienditeekond võtab kokku selle, kuidas klientide teenindus EASis on korraldatud. Soovime
klientide teenindamisel kasutada efektiivsemalt segmenteerimist ja pakkuda täpsemalt paika
pandud teenuseid vastavalt kliendivajadustele. 2016. a-l kaardistasime uue klienditeekonna
protsessi, kuidas soovime lähitulevikus klientide teenindamist EASis korraldada:

Tänasest veel olulisema osapoolena näeme tulevikus maakondlike arenduskeskuseid, kes
teenindavad alustavaid ja Eestis tegutsevaid ettevõtteid. See tähendab, et EASi suurem fookus
saab olema suunatud võtme- ja kasvuklientide teenindamisele. Seejuures peab paika põhimõte,
kus igal võtme- ja kasvukliendil saab olema oma kliendihaldur ja kus enne teenuste pakkumist
tuleb aru saada klientide ärist.
EASi väärtuspakkumine on praegusel hetkel äärmiselt lai. See tähendab, et klientidel on
keeruline EASi teenustes orienteeruda ja endale kasulikke lahendusi leida. Väärtuspakkumise
uuendamise raames alustasime teenuste lahtimõtestamist nullist. Leppisime kokku teoreetilised
aluspõhimõtted, mille alusel teenuseid loome (ettevõtte väärusloome kõver).
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Lisaks kaardistamise tänased puudused teenuste portfellis. Uute teenuste väljatöötamine on täna
veel pooleli ja klientideni jõuavad uued teenused 2017.a teisel poolel. Plaanime kasutada nelja
peamist teenuste jaotust:

Infosüsteemide arendamise valdkonna prioriteedid
Et organisatsioon saaks efektiivselt ja tulemuslikult tegutseda, on Infosüsteemide arendamise
valdkonna põhieesmärgiks tagada toimiv, igapäevast tööd lihtsustav kaasaegne infosüsteem.
EASi infosüsteem koosneb viiest tuumiksüsteemist, millest pikaajalise planeerimise ja
eelarvestamise ning projektijuhtimise tarkvara FREDI võtsime 2016.a-l esmakordselt
kasutusele. FREDIs toimus 2017. a eelarvestamine, samuti alustasime selles tarkvaras EASi
omategevuste projektide haldamisega.
MS Sharepoint Server
Dokumendihaldussüsteem

Intranet

MS Dynamics CRM

FREDI

CRM

Eelarvestamine ja
pikaajaline planeerimine

MS.NET

Omategevuse projektide
juhtimine

E-teenindus

MS Dynamics NAV
Menetlussüsteem
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Maakondlikes arenduskeskustes juurutasime EASi kliendihalduse põhimõtted ja kasutame
nüüd ühiselt EASi kliendihaldustarkvara (Customer Relatsionship Management, CRM).
Täiendasime CRM tarkvara aruandluses (kliendiportfelli analüüs: kliendid, kliendiga seotud
tegevuste analüüs) ja kasutusmugavuses (paremad ülevaated, ühilduvus Outlook’iga). Plaanis
on CRM tarkvara kasutust laiendada ning kaasata siia ka partnerite haldus ja nendega koostöö
kajastamine.
Suvel viisime lõpule menetlussüsteemi NAV nn vaheversioonile (Role Taylored Version, RTC)
ülemineku ja aasta lõpus alustasime üleminekuga versioonile 2016. NAV versioonivahetuse
projekt lõpeb 2017.a suvel, mil EAS võtab kasutusele tänapäevase, veebipõhise NAV tarkvara.
E-teeninduses sõlmisime koostöölepingu uue IT arenduspartneriga ja alustasime
arendustegevustega, mis arvestavad uue perioodi nõuetega ja lihtsustavad oluliselt kliendi
tegevusi keskkonna kasutamisel.
Personal ja väärtused
2016.a lõpu seisuga töötas EASis 272 töötajat. Organisatsiooniga liitus 2016.a jooksul 67 uut
töötajat (neist 40 lapsehoolduspuhkuste asendajad) ja lahkus 62 (sh 14 tähtaja möödumise
tõttu). Peamised lahkumise põhjused olid seotud uute arenguvõimaluste leidmisega (27
lahkumist) ning organisatsiooni ümberkorraldamise ja sellest tingitud koondamistega (13
inimest). 2016.a peamised organisatsioonikultuuri ja inimeste arendamise prioriteetideks oli
väärtuspõhise juhtimise arendamine. Sõnastasime EAS 6 peamist juhtimispõhimõtet ning
viisime läbi ka nende kasutamise hindamise töötajate rahulolu uuringu raames. Juhtide
arendamise ühe osana kaasasime kõiki juhtimistasandeid enam ühistesse aruteludesse ja
strateegiaprotsessi.
Teiseks oluliseks valdkonnaks oli kompetentsimudeli loomine EAS strateegiliste
kompetentside tuvastamiseks ja hindamiseks. Kompetentsimudelite väljatöötamise projekti
kaasasime ca 1/ 4 töötajaskonnast. Projekti raames kirjeldati EAS 10 kõige olulisemat nö
tuumikkompetentsi (strateegia elluviimiseks kriitilised kompetentsid) ning väärtuste
juurutamiseks vajalikud kompetentsid. Töötasime välja kompetentsiprofiilide ootusmudelid 29
ametigrupile. 2017.a-l seisab ees töötajate kompetentside hindamine mudeli alusel ning
arendustegevuste elluviimine. Kirjeldatud kompetentsiprofiile kasutame ka uute töötajate
värbamisel. 2016.a läbi viidud töötajate rahulolu uuringu tulemustest ilmnes töötajate
pühendumuse langus võrreldes 2015. aastaga. Peamise põhjusena ühiskondlik arvamus.
2017.a peamisteks fookusteks on kompetentsipõhine arendamine, väärtuste juurutamine,
töötajate suurem kaasamine enda ja teiste arendamisesse ning sisekommunikatsiooni kui
juhtimisvahendi arendamine.
Eesti bränd, turundus ja kommunikatsiooni valdkond
Turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas oli prioriteediks uue EAS.ee käivitamine. EASi
uus koduleht läks live’i kohe aasta alguses.
2016.a suurim väljakutse ja panus Eesti riigi tuntuse ja maine kasvule oli Eesti brändi
tööriistade uuendamine. Kuvandi uuendamise protsessi algatas 2014.a lõpus toonane
ettevõtlusminister Anne Sulling. „Welcome to Estoniat“ kasutati aktiivselt ja edukalt
turismisektoris, aga teised majandusvaldkonnad seda ei kasutanud ning otsest kasu sellest ei
saanud. 2016.a lõpuks sai ette valmistatud uus Eesti brändi tööriistakast, mis koosneb kahest
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veebikeskkonnast: Eestit tutvustav värav estonia.ee ning Eesti kuvandiloome juhis veebis
brand.estonia.ee. Sealt leiab lisaks juhistele hulganisti rakendusi, mida kõik ettevõtjad oma
toodete-teenuste tutvustamisel väljaspool Eestit kasutada saavad (Eesti oma kirjatüüp Aino,
Eestit tutvustavad slaidid, E-Eestit tutvustavad slaidid, fotod, ikoonid jt).

Lisaks uuele brändi tööriistakastile alustasime protsesside ühtlustamisega, et tagada suurem
sünergia erinevate EASi üksuste turundustegevuste vahel. Kõikide suuremate EASi siseürituste
ning Eesti riigi turundusürituste tarvis luuakse üksusteülesed projektimeeskonnad, et erinevate
valdkondade huvid ja sõnumid oleksid kaetud. Samuti töötame selle nimel, et üks tsentraalne
turundusplaan aitaks hoida fookust ning prioritiseerida tegevusi. Pigem teeme vähem, aga kõige
suurema mõjuga tegevusi ning suurelt.
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Peamised riskid
2015. a lõpus hinnatud EASi eesmärke ohustavate riskide maandamiseks kavandatud tegevused
on viidud 2016. a jooksul suures osas ellu ning mõnede tegevuste elluviimine jätkub 2017.
aastal:









Õigusliku ebaselguse riski maandamiseks jätkatakse koostööd ministeeriumide, teiste
rakendusüksuste ja vajadusel Euroopa Komisjoniga ning järjepidevalt koolitatakse
EASi vastava valdkonna spetsialiste.
Parendatud on asutuse hankeprotsessi selguse ja ajasäästlikkuse eesmärgil.
Teenuste arendusprotsessi on täpsustatud klientidelt tagasiside küsimise osas, et
vähendada EASi teenuste klientide ootustele või vajadustele vähesobivate teenuste
riski.
Asutuses vajaliku töötajate kompetentsi olemasolu kindlustamiseks on täiendatud
töötajate arengu, värbamise ning uute töötajate koolitamise ja juhendamisega seotud
tegevuste põhimõtteid.
Jätkatakse asutuse kompetentsimudeli väljatöötamisega, et kaardistada asutuse sisesed
arenguvajadused ja -võimalused.

2016. a sügisel läbi viidud riskide hindamise tulemusena on meie olulisemad riskid järgmised:


Strateegilisel tasandil näeme võimaliku ohuna, et meie pakutud teenused ei vasta
täielikult meie klientide ootustele või vajadustele. Selle riski maandamiseks oleme
käivitanud organisatsioonis ulatusliku muudatuste elluviimise protsessi, mille olulisim
eesmärk on kavandada ettevõtetele eelkõige nende vajadustele põhinevad teenused ning
määratleda täpselt meie pakutavate teenuste sihtrühmad, et saaksime veelgi paremini
aidata kaasa ettevõtetele uute ärivõimaluste loomisel. Selleks peame veelgi suurendama
koostööd ministeeriumitega ning olema kiiremad ja paindlikumad olemasolevate
teenuste ja toetuste vajaduspõhiseks muutmisel või uute loomisel. Samuti peame
tegelema edasi kliendihalduse arendamisega, et muuta teenuse pakkumine kliendile
võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.



Oluliseks ja mõjusaks riskiks hindame juba mitmendat aastat juriidilist ebaselgust. See
risk võib olla põhjustatud suuniste puudumisest või nende hilinemisest, muutunud
tõlgendustest või praktikast Euroopa Komisjoni või ministeeriumide poolt. Väärale
infole tuginemine võib kaasa tuua klientide ebaõige nõustamise või toetuse taotluste
menetluspraktika. Ebaselgustega võivad kaasneda ulatuslikud finantskorrektsioonid,
klientide rahulolematus, täiendav menetluskoormus ning mainekahju. Selliste kahjude
ärahoidmiseks peame jätkuvalt kasvatama asutusesisest kompetentsi ja toetama
organisatsiooni sees ekspertide väljakujunemist keeruliste teemade haldamiseks ning
sellekohase info talletamiseks ja jagamiseks. Juriidilise ebaselguse risk avaldus 2016.
aastal OÜ Ermamaa toetuse menetlemise käigus. Suurt avalikku huvi pälvinud kaasuses
ei kattunud EASi ja Rahandusministeeriumi arvamus toetust saanud vara
sihtotstarbelise kasutamise hindamisel tulenevalt vara kasutamise ajalisest nõudest,
mistõttu kaasnes tagasinõude menetlus. Seda olukorda oleks EAS võinud ära hoida
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tehes korraldusasutusega õigeaegselt suuremat koostööd toetusega seotud nõuete
täitmise juriidilisel analüüsimisel.


EASi jaoks on riskiks asutuse protsesside keerulisus ja nende läbimise liigne ajakulu,
mis võib takistada mõjusate tulemuste saavutamist ning kahjustada meie partnerite
koostöösoovi ja usaldust meie suhtes. Riski maandamisega tegeleb töögrupp, kelle
vastutuseks on kaardistada protsesside olulisemad kitsaskohad, leida parendusvõimalusi
ning jõuda protsesside lihtsamaks, kasutajasõbralikumaks ja kiiremaks muutmiseni.



Meie eesmärkide täitmist ohustavad samuti hankeprotsessiga seotud riskid, mis võivad
kaasa tuua oluliste tegevuste või ürituste edasilükkumise või ära jäämise. Hangetega
seotud riskide juhtimiseks plaanime jätkata hankeprotsessi lihtsamaks, selgemaks ja
ajasäästlikumaks muutmisega. Samuti koolitame töötajaid ja jälgime riigihangete
seaduse muudatuste jõustumisel nõuete täitmise regulatsiooni järgimist. Jätkame ka
hankeprotsessis osalejatele tüüplahendustel põhinevate juhiste väljatöötamisega ning
kavandame tegevusi hangete läbiviijate teadlikkuse tõstmiseks hindamiskriteeriumite
seadmisel, et saada hangete läbiviimise tulemusel partneriteks võimalikult kvaliteetsete
teenuste pakkujaid.



Realiseerunud on EASi varasematest otsustest põhjustatud negatiivse meediakajastuse
risk, mis on kahjustanud EASi ja meiega seotud isikute usaldusväärsust avalikkuse ja
oluliste sihtrühmade silmis. Kui EAS ei suuda veenvalt põhjendada oma otsuste
tagamaid, kahaneb lisaks klientide ja partnerite usaldusele ka töötajate motivatsioon
ning lisandub võtmeisikute organisatsioonist lahkumise risk. Negatiivse
meediakajastuse riski paremaks maandamiseks peame olema valmis jagama
avalikkusele rohkem ja sisukamat infot tehtud otsuste kaalutlemispõhjenduste kohta.

Oleme parendanud ka riskide haldamise süsteemi, et kindlustada maandamistegevuste
efektiivne elluviimine.
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